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ค าน า 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงตามภารกิจ คือ จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยมีภาพความส าเร็จ คือ ผู้เรียนจะเป็น “เด็กดีมีคุณธรรม น าความรู้  
คู่ความสุข” ภายใต้บริบทที่มีทรัพยากรอยู่ค่อนข้างจ ากัด  แต่ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ   
เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่อง โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง จึงได้ก าหนด
รูปแบบและวิธีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น  ด้วยการด าเนินงานภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนา   
ปี 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 
รวมทั้งทิศทางและกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือ
ร่วมในการจัดท าแผนและก าหนดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะ
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนางานของโรงเรียนให้ก้าวสู่ความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ต่อไป 
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โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงได้รับอนุญาตเปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2480 ได้

ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลต าบลไผ่กองดิน (วัดราษฎร์บ ารุง) ใช้ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บ ารุงเป็นสถานที่
เรียนในปีแรก มีนักเรียน 117 คน นายจันทร์ เทพพันธ์ เป็นครูใหญ่ ในการเปิดเรียนได้เชิญ นายฉุย มณีรมย์ 
ปลัดอ าเภอบางปลาม้า มาท าพิธีเปิด 

ปี พ.ศ.2481 พระอธิการผ่าน ธัมมะสะโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุงพร้อมด้วยประธานร่วมกัน
บริจาคสร้างอาคารเรียน จ านวน 4,281 บาท 75 สตางค์ โดยใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาล”สนั่นราษฎร์อนุกูล” 
วัดราษฎร์บ ารุง มีนายเหลือ จันทร์ตรี เป็นครูใหญ่ ท าพิธีเปิดโดยนายปุุน มฤทัย ศึกษาธิการอ าเภอบางปลาม้า 

ปี พ.ศ.2521 คณะครูร่วมกับพระครูกัลยาณสุทธิคุณ เป็นประธานช่วยกันหาเงินถมที่ดินบริเวณหลัง
วัดเพ่ือสร้างอาคารเรียนแบบ 017 เป็นเงิน 170,500 บาท  

ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 460,000 บาท 
ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน  

ปี พ.ศ.2523 คณะครูร่วมกับพระครูกัลยาณสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุง ช่วยกันหาเงินเพ่ือต่อ
เติมชั้นล่างของการเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 157,374 บาท 

ปี พ.ศ.2525 ได้ท าการก่อสร้างถังประปา ตามแบบกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้งบประมาณ 
41,200 บาท และได้รับงบประมาณจากส านักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก่อสร้างส้วมแบบ 
สปช.014 จ านวน 1 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะชาย มีอ่างล้างหน้า 2 ที่ เป็นเงิน 50,000 บาท 

ปี พ.ศ.2526 ได้ท าการติดตั้งเสาไฟฟูาเข้าโรงเรียน เป็นเงิน 5,895 บาทและได้รับงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 เป็นเงิน 350,000 บาท 

ปี พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนเพาะช า แบบ สปช.1 เป็นเงิน 15,000 บาท 
ปี พ.ศ.2531 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาและประชาชนได้ร่วมกับพัฒนาและปรับปรุง

โรงเรียน เป็นเงิน 130,000 บาท 
ปี พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างสนาม

วอลเลย์บอล เป็นเงิน 65,000 บาท และนายส าเริง นางสายทอง ทัศนสุวรรณ ได้สร้างซุ้มพระ เป็นเงิน 
20,000 บาท มอบให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  

ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคาร
เรียน จ านวน 1 หลัง เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ านวน 2 ชั้น 4 ห้อง เป็นเงิน 1,350,000 บาท 

ปี พ.ศ.2535 นายอัมพันธ์ นางขวัญเมือง พลสินธ์ ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็น
เงิน 300,000 บาท ปี พ.ศ.2537 ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 
122,000 บาท 

  

บทน า  
ความเป็นมาของโรงเรียน 
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ปี พ.ศ.2538 ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนและหลังอาคารเรียน โดยได้รับ
งบประมาณจากสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงิน 66,950 บาท และได้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ชนิด
แปูนเคลื่อนที่ได้ จ านวน 1 สนาม เป็นเงิน 125,900 บาท  

ปี พ.ศ.2541 ได้รับบริจาคสร้างเสาธงของโรงเรียนจากคณะบุตร -ธิดาและหลานคุณย่าตัน คุณพ่อ
กลม คุณแม่จ ารัส ชูศรี และอาจารย์สุเทพ ทาขามปูอม น าโดยอาจารย์ธิดารัตน์ ทาขามปูอม เป็นเงิน 
70,000 บาท  

ปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างส้ วม
แบบ สปช.601/26 จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 110,000 บาท 

ปี พ.ศ.2546 พระครูสุวรรณประภัสสร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุง พร้อมด้วยคุณเอกดนัย คุณทัศนีย์ 
วัชรเสถียร ได้ท าการก่อสร้างห้องสมุดขนาด 10×7 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท 

ปี พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณจากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
อาคารเรียนแบบ 017 เป็นเงิน 134,500 บาท 

ปี พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างอาคารเรียน
แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,050,000 บาท 

ปี พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 (SP2) จ านวน 352,000 บาท ท าการก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.
4 ขนาด 4 ห้อง 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ต าบลไผ่กองดิน  อ าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่
จะต้องมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ จัด
การศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏในบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า “ มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ” การ
กระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักของ
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้าง
รากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามเป้าหมาย) 
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จากแนวคิดดังกล่าวเพ่ือให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ใน
มาตรา 35 ดังนี้“ มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง” 

เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท า
คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลขึ้นโดยก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ การ
จัดการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนี้ 

 
 ๑. การบริหารวิชาการ  
แนวคิด  
งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝุาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับ ความ

ต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมิน จากหน่วยงาน
ภายนอก  

3. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา การ
เรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง  

ขอบข่าย/ภารกิจ  
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
- การนิเทศการศึกษา  
- การแนะแนวการศึกษา  
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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- การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
- การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  
- การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ที่จัด

การศึกษา  
 
 2. การบริหารงบประมาณ  
แนวคิด  
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มี
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้  
2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
ขอบข่าย/ภารกิจ  
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ  

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  

2. การจัดสรรงบประมาณ  
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
2.3 การโอนเงินงบประมาณ  

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน  
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน  
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน  

4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
4.1 การจัดการทรัพยากร 
4.2 การระดมทรัพยากร  
4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
4.5 กองสวัสดิการเพื่อการศึกษา  

5. การบริหารการเงิน  
5.1 การเบิกเงินจากคลัง  
5.2 การรับเงิน  
5.3 การเก็บรักษาเงิน  
5.4 การจ่ายเงิน  
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5.5 การน าส่งเงิน  
5.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

6. การบริหารบัญชี  
6.1 การจัดท าบัญชีการเงิน  
6.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
6.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
7.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
7.2 การจัดหาพัสดุ  
7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ  
 

 3. การบริหารงานบุคคล  
แนวคิด  
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้

เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

ขอบข่าย/ภารกิจ  
1. การวางแผนอัตราก าลัง  
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
4. วินัยและการรักษาวินัย  
5. การออกจากราชการ  
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 4. การบริหารทั่วไป  
แนวคิด  
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผล

ตามมาตรฐาน คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและ
การอานวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอานวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ด ีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ขอบข่าย/ภารกิจ  
1. การด าเนินงานธุรการ  
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
6. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป  
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
10. การรับนักเรียน 
11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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 สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ตราประจ าโรงเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 สีประจ าโรงเรียน   

 

 

 

สีฟ้า- แดง 

 

 

 เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียน วัดราษฎร์บ ารุง ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน 1 ต าบล 3  

หมู่บ้ าน ได้ แก่  หมู่บ้ านบ่อหัวกรวด  หมู่ที่  5 หมู่บ้ านบ่อสวาย หมู่ที่  6 และหมู่บ้ านโพธิ์หลวง 

สภาพทั่วไป 
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แผนผังแสดงอาณาเขตของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง

 

ศาลา 

ป.
1 

ป.
2 

ป.
3 

ห้อ
ง ผ

อ.
 

อา
คา

รเฉ
ลิม

พร
ะเก

ียร
ติฯ

 

ศา
ลา

 

ป้าย

ที่จ
อด

จกั
รย
าน

 
ห้อ

งน
้้า 

บ้านพัก

คร ู

ห้องสมุด 

โรงอาหาร 

ห้องน้้า ห้องน้้า 

 

ห้อง

อาเซียน 

 

สนามวอลเลย์บอล 

เสาธง พระพทุธรูป 

 

ป.4 

 

ป.5 

 

ป.6 
 

อ.2 

 

ศูนย์เด็กเล็ก 

ห้อง 

พยาบาล 

 

อ.3 

 

ม.1 

ห้อง

คอมฯ 

 

ม.2 

 

ม.3 

ห้องวิทย์ 

สห
กร

ณ ์

กีฬ
า ห้องประชุม 

ห้อ
งพ

ักค
รู 

กา
แฟ

 

อ่า
งล

้าง
มือ

 

สนามฟุตบอล 

ลานกจิกรรม BBL 

ลานกจิกรรม BBL 

ลา
นก

จิก
รร

ม 
BB

L 

ลานไผ ่

อาคารเรยีน 2 ช้ัน (สปช.105/29) อาคารเรยีน 2 ช้ัน (สปช.107) 
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 ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต 
              โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งอยู่
หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนอยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ระยะทาง 36 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากอ าเภอ 17 กิโลเมตร  
โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
                ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                   ทิศใต้             ติดต่อกับต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลองครักษ์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ประชากร 
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีประชากร รวมทั้งสิ้น 2,194 คน แยกเป็นชาย 

จ านวน 1,065 คน และหญิง จ านวน 1,129 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนประชากรของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
 

ต าบล / ชื่อบ้าน 
ร้อยละ 

ประชากร 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ต าบลไผ่กองดิน 100 2,194 1,065 1,129 
1. บ้านหมู่ ๕ บ่อหัวกรวด 22.79 ๕๐๐ 256 244 
2. บ้านหมู่ ๖ บ่อสวาย 58.71 ๑,๒๘๘ 611 677 
3. บ้านหมู่ ๗ โพธิ์หลวง 14.53 4๐๖ 198 208 

ร้อยละ 100 100 48.5๔ 51.46 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลประจ าปี พ.ศ.2562 

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพ้ืนที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  
ต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ปลูกสร้างในพ้ืนที่บริเวณวัด
ราษฎร์บ ารุง มีไฟฟูาใช้ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค แหล่งน้ าที่ใช้จากประปาหมู่บ้าน บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  มี
ชุมชนอาศัยอยู่ใกล้เคียง และด้านข้างเป็นทุ่งนา และบ่อกุง้ 
 
ทรัพยากรดิน 
          ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่  
เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเลี้ยงไก ่
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ทรัพยากรแหล่งน้ า 
             มีทรัพยากรแหล่งน้ า ประกอบด้วยแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ คลองบางยี่หนที่แยกมาจากแม่น้ าท่าจีน 
(หน้าวัดบางยี่หน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี)  ไหลผ่านประตูน้ าบางยี่หน ไหลผ่านประตูน้ าเจ้าเจ็ด  
ไปสู่แม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากล าคลองแห่งนี้เพ่ืออุปโภคบริโภค  
และการเกษตรกรรม และเพ่ือการคมนาคมขนส่งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 
สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพเศรษฐกิจ   
     สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  
พืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น กุ้ง  ไก่  ปลา 

จากการส ารวจข้อมูลสัมภาษณ์ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีงานท า และมีรายได้ต่อปี  ไม่ต่ ากว่า               
30,000 บาท ประชากรที่ไม่ได้ท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะท างานโรงงานรองเท้า โรงงานพลาสติก และ
โรงงานเครื่องมือแพทย์ ที่อ าเภอบางซ้าย และอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเดินทางจะ   
สะดวกเพราะมีรถรับ – ส่ง 
       
  โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  เขตบริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
                   หมู่  5  บ่อหัวกรวด  ต าบลไผ่กองดิน    อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   หมู่  6   บ่อสวาย     ต าบลไผ่กองดิน    อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   หมู่  7   โพธิ์หลวง   ต าบลไผ่กองดิน     อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 

และอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ไผ่กองดิน 
 
การคมนาคมขนส่ง   
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีรถยนต์และรถรับจ้างประจ าทาง     
  สายสุพรรณบุรี - อยุธยา จึงสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 
 
สังคมและวัฒนธรรม 
         โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ประชากรมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับ           
ประชาชนภาคกลางทั่วๆ ไป เพราะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เหมือนกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสารท ฯลฯ สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 
 
การสาธารณสุข 

 ในเขตบรกิารของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้ 
   โรงพยาบาลรัฐบาล      1 แห่ง 
    สถานีอนามัย   1 แห่ง 
    คลินิกทุกประเภท          2 แห่ง 
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 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการบริหารวิชาการ   ด้าน

การบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป  ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. มี
โครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร) 

             
        
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (คณะกรรมการสถานศึกษา) 
 1. นายก าพล  จรุงกิจกุล        ประธานกรรมการ 

2. นายส าเนา      สุขนิมิตร          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 3. นายปรีชา            หอมสุวรรณ     กรรมการผู้แทนครู 

4. นางสาวสมลักษณ์      จันทร์ตรี          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5. นายอัศวิน             แก้วกัน        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. พระครูอนุกูล       สุวรรณกิจ      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. นางชวลี               คุ้มสุวรรณ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสัญญา           สาลีผลิน           กรรมการและเลขานุการ 

 
 

สภาพปัจจุบัน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

 

ด้านงานบริหาร
วิชาการ 

นายธนกร   
ยนต์วิสูตร 

หัวหน้า 
 

ด้านงานบริหาร
งบประมาณ 
นายปรีชา 

หอมสุวรรณ 
หัวหน้า 

ด้านงานบริหาร 
บุคคล 

นางสาวพิชญา  
สุมณฑา 
หัวหน้า 

ด้านงานบริหาร 
ทั่วไป 

นางสาวปัณฑิตา 
อ่อนกล่ าผล 

หัวหน้า 
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 จ านวนครูและบุคลากร 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีจ านวนครูและบุคลากร ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1 12 - - 1 14 

กราฟที่ ๑ แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
 

 

 

 

 

 
 

 จ านวนนักเรียน 
ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 7 12 19 19 
อ.3  1 6 2 8 8 
รวม 2 13 14 27  
ป.1 1 2 2 4 4 
ป.2 1 6 7 13 13 
ป.3 1 7 9 16 16 
ป.4 1 6 3 9 9 
ป.5 1 8 2 10 10 
ป.6 1 7 3 10 10 
รวม 6 36 26 62  
ม.1 1 3 4 7 7 
ม.2 1 11 8 19 19 
ม.3 1 7 9 16 16 
รวม 3 21 21 42  

รวมทั้งหมด 11 70 61 131  

0% 

86% 

7% 7% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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 สภาพและความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน  

 ตารางที ่๔ แสดงจ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน  

รายการ 
จ านวน 

ที่มี 
จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 

อาคารเรียน (หลัง) 3 3 -  
 ห้องเรียน (ห้อง) 12 12 -  
อาคารประกอบ 4 4 -  
 ห้องส้วม (ที่) 19 19 -  
 บ้านพักครู (หลัง) 2 2 -  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) - - -  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 1 1 -  
 หอประชุม (หลัง) - - -  
 โรงอาหาร (หลัง) - - -  
 หอสมุด (หลัง) 1 1 -  
ครุภัณฑ์พื้นฐาน     
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 1 1 -  
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 15 ๒๐ ขาด  

 
 
 

 
 งานบริหารทั่วไป 
๑. โรงเรียนได้ด าเนินการด้านงานธุรการได้อย่างราบรื่น เป็นระบบ และตรวจสอบได้ 
๒. โรงเรียนมีการจัดการด้านอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ โดยท าการซ่อมแซมและพัฒนาอาคาร

สถานที่ อีกทั้งยังมีการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของครูและนักเรียน 

๓. มีการด าเนินงานด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๔. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ

พอเพียง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
๕. มีการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาให้กับผู้เรียน โดยท าการจัดหาอุปกรณ์การซ้อม

และปรับปรุงพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ 
“กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ “กระทุ่ม
ทองเกมส์” 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
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- รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ 
“กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ 
“กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลชนะเลิศ กรีฑา วิ่งอายุ  10 ปี 80 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ “กระทุ่ม
ทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดม
ธรรมคุณ “กระทุม่ทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทเบิลเทนนิสหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดม
ธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทเบิลเทนนิสชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่ม
อุดมธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทเบิลเทนนิสหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่ม
อุดมธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เบบี้ตอง ระดับอนุบาล ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ “กระทุ่ม
ทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑา วิ่งอนุบาล 40 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ 
“กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อชาย มัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดม
ธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เปตองหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดม
ธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑา วิ่งอนุบาล 20 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ 
“กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑา วิ่งอายุ 10 ปี 80 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดม
ธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑา วิ่งอายุ  12 ปี 80 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬากลุ่มอุดม
ธรรมคุณ “กระทุ่มทองเกมส์” 
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 งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี

คุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 256๒ 
มีผลการด าเนินงาน ปรากฏผล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๕ แสดงผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรระดับปฐมวัยจ านวน ๙ คน 
 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 8 88.89 1 11.11 0 0.00 
ด้านอารมณ์และจิตใจ 9 100.00 0 0.00 0 0.00 
ด้านสติปัญญา 8 88.89 1 11.11 0 0.00 
ด้านสังคม 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

 
ตารางท่ี ๖ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 100.00 84.62 68.75 55.56 60.00 20.00 85.71 73.68 93.75

คณิตศาสตร์ 100.00 100.00 62.50 77.78 30.00 80.00 42.86 31.58 43.75

วิทยาศาสตร์ 100.00 100.00 50.00 66.67 50.00 60.00 28.57 21.05 50.00

สังคมศึกษาฯ 100.00 46.15 62.50 22.22 70.00 60.00 57.14 15.79 75.00

ประวัติศาสตร์ 75.00 84.62 62.50 0.00 50.00 70.00 42.86 10.53 62.50

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 87.50 33.33 70.00 60.00 100.00 47.37 93.75

ศิลปะ ดนตรี 100.00 100.00 87.50 77.78 50.00 80.00 85.71 52.63 81.25

การงานฯ 100.00 92.31 81.25 55.56 60.00 70.00 85.71 15.79 81.25

ภาษาอังกฤษ 75.00 84.62 43.75 22.22 40.00 40.00 42.86 0.00 50.00

เพิ่มเติม…. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เพิ่มเติม…. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
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40.00
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80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี ๗ แสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๘ แสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านความสามารถทาง
ภาษาไทย 

ด้านความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 83.03 89.00 86.02
ระดับเขตพื้นที่ 54.58 53.44 54.01
ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70

0.00
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90.00

100.00

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18

ระดับเขตพื้นที่ 51.74 33.89 36.22 36.23 39.52

ระดับโรงเรียน 33.28 24.75 27.00 24.40 27.36
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ตารางท่ี ๙ แสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒ ที่ศึกษาต่อ 

 

นักเรียนที่จบช้ัน ป.6 
เรียนต่อ ม.1 ประเภทท่ีเรียนต่อ 

คน ร้อยละ 
โรงเรียน 
รัฐบาล 

โรงเรียน 
เอกชน 

สายอ่ืนๆ 
เทียบเท่า 

รวม 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐ - - ๑๐ 

 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 256๒ ที่ศึกษาต่อ 

 

นักเรียนที่จบช้ัน ม.๓ 
เรียนต่อ ม.๔ ประเภทท่ีเรียนต่อ 

คน ร้อยละ 
โรงเรียน 
รัฐบาล 

โรงเรียน 
เอกชน 

สายอ่ืนๆ 
เทียบเท่า 

รวม 

๑๖ ๑๒ ๗๕.๐๐ ๔ - ๘ ๑๒ 

 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30

ระดับสังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52

ระดับเขตพื้นที่ 52.55 27.97 23.28 28.82 33.16

ระดับโรงเรียน 57.73 28.00 28.27 26.63 35.16
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 



18 
 

 งานบริหารบุคคล 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

ตามความต้องการและความจ าเป็น ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมจัดสวัสดิการ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสรุปดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 

ที ่ การพัฒนา จ านวน (คน) หมายเหตุ 

1 ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโท ๔  
2 ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 1  
3 วิทยฐานะ ค.ศ.3 2  
4 ผ่านการอบรม หลักสูตร/เนื้อหา   

 4.1 การอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ชั้นทั่วไป และความรู้เบื้องต้น 

1  

4.2 การอบรมโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนว
ใหม่ของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

๓  

๔.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการปูองกันตนเอง 

๒  

๔.๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” 

๑  

๔.๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asean Music and 
Dance Connectivity 2020” 

๑  

๔.๖ การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร “ผู้น าทางการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21” 

2  

 
 งานบริหารงบประมาณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา / การบริหาร

งบประมาณ) 
1. โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใส

ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 
2. บริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใสตรวจสอบได้และมี

ประสิทธิภาพ 
3. จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากทุกส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่าง

เหมาะสม 
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ตารางท่ี 1๓  แสดงข้อมูลผลการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากภายนอก/การให้ทุนการศึกษา                                                                                                                              
หน่วย  :  บาท 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด/คณะ

สงฆ์ 
องค์กร
เอกชน 

รวมทั้งสิ้น 
อบจ. อบต. ทต. รวม 

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน)        
  อาคารเรียน - - - - - - - 
  อาคารประกอบ - - - - - - - 
  ถนน/ทางเดินเท้า - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - - - - 
  คอมพิวเตอร์ - - - - - - - 
....................................        

รวม - - - - - - - 
งบด าเนินงาน (วิชาการ)        
  ทัศนศึกษา - - - - - - - 
  นิทรรศการ - - - - - - - 
  แข่งขันกีฬา - - - - - - - 
..................................        
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
  ทุนการศึกษา นร.ยากจน - 10,000 - - 5,000 - 15,000 
  อาหารกลางวัน - 400,000 - - - - 400,000 
  อาหารเสริม(นม) - - - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ)        

รวมทั้งสิ้น - 410,000 - - 5,000 - 415,000 
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 วิสัยทัศน์ 

พัฒนาเยาวชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นจิตอาสา รักถิ่นภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ (MISSIONS) 

สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มศักยภาพใฝุเ รียนรู้ มี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   

2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ (STRATEGJES) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา  
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้าน

วิชาการและด้านวิชาชีพ  
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

 ปรัชญา/แนวคิดหลัก 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีปณธิานมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตตาม

อัตภาพและอยู่อย่างเป็นสุข 
 ค าขวัญของสถานศึกษา  : ซื่อสัตย์ พากเพียร เรียนรู้ สู้งาน  
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : การใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : รั้วสวย รวยน้ าใจ วินัยดี มีคุณธรรม 
 จุดเน้นของสถานศึกษา  : ความรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิด ทิศทาง 
และกลยุทธ์การพัฒนา  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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โครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง พ.ศ. 2560 – 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาเยาวชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นจิตอาสา รักถิ่นภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี  

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ สร้างปัญญา 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม   

น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ผู้เรียนทุกคนใฝ่เรียนรู้  
มีความสามารถในการ

สื่อสาร การคิด  
การแก้ปัญหา  

การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยี 

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสขุ
ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการจัด

การศึกษา 

ยกระดับคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมืออาชีพ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการศกึษา 

ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตาม

หลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ิมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความรู้ 
ความสามารถและ 

ความเชี่ยวชาญในด้าน
วิชาการและ 
ด้านวิชาชีพ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม
และการบรกิารที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยชุมชน

มีส่วนร่วม 



22 
 

โครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้มีคุณธรรม จรยิธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถและ 

ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสรมิ 
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห ์
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรเรยีนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. โครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู ้
5. โครงการยกระดับความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7. โครงการพัฒนาผู้เรียนดา้นวิทยาศาสตร ์
8. โครงการเรยีนรู้ทันใจก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลย ี
9. โครงการห้องสมดุแห่งการเรียนรู้ 
10. โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
11. โครงการดนตรี นาฏศลิป์ไทย 
12. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสรมิใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน 
3. โครงการกีฬาดมีีวินัย 
4. โครงการกิจกรรมและวันส าคัญ 
5. โครงการอาหารกลางวัน 
6. โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
7. โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจรติ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเรยีนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โครงการเรียนรู้ทันใจก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี 
3. โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
4. โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 
5. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และดูแลสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
8. โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพงานธุรการและสารสนเทศ
โรงเรียน 
10. โครงการธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล 
11. โครงการ ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
3. โครงการส่งเสรมิความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 2 
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กรอบการก าหนด เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กิจกรรมส าคัญตามกลยุทธ์ ปี 2560 - 2563 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองตอบความต้องการของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง  
 
 
 
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 พัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

-จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา  
-จัดท า /พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษา 
-การน าหลักสูตรไปใช้/นิเทศหลักสูตร/
ติดตามประเมินผล/ปรับปรุง  
 
-พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นต้นแบบ  
-ส่งเสริมครูจัดแผนการเรียนรู้ และ
กระบวนการ/เทคนิคการสอน เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ  
-การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา  
-กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
-ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น
การประเมิน ตามสภาพจริง จาก
กระบวนการ ปฏิบัติ และผลงาน  
-จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนภายในโรงเรียน  
-จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย และเหมาะสม  
-ประเมินผลการจัดระบบ และ
กระบวนการนิเทศ  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคณะ
คร ูทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน  

-มีหลักสูตรสถานศึกษา ใน
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอน และพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาสนองต่อผู้เรียน
ทุกระดับ  
 
 
-ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
-นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้บริหาร คณะครู สามารถ
นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางาน  
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กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาระบบดูแลนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของสังคม  
จุดเน้น มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน มัธยัสถ ์ประหยัด และมีสุขภาพแข็งแรง ได้มาตรฐานเด็กไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน ให้ครบ
และเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา  
 

-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
งานวิชาการ  
-ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอน ด้วยระบบ ICT 
(E-learning)  
-จัดห้องสมุดให้เป็นคลังวิชาการใน
การศึกษา ค้นคว้า โดยระบบ
Internet เชื่อมโยงเครือข่าย (e-
library)  
-พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
เรียนรู้ (courseware)  

-มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสาร
สมเทศ และคณะครูสามารถ
พัฒนาสื่อต้นแบบด้าน ICT  
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
2.1 นักเรียนทุกคน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
2.2 นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 
 
2.3 นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพอนามัย แข็งแรง ได้
มาตรฐานเด็กไทย  

วางแผนก าหนดกิจกรรม โครงการ 
ประจ าปี วันส าคัญ  
-จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ทักษะชีวิต  
-จัดกิจกรรมมารยาทไทย  
-จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศ  
-จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติยศ  
-จัดท าแผนการเรียนการสอน 
สอดแทรก บูรณการทุกวิชา  
-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่
จุดเน้น การเสริมสร้างระเบียบ วินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน ประหยัด  
-กิจกรรมออมทรัพย์  
-วางแผนการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
นักเรียนไว้ประจ าปี  
-ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา ดนตรี  

-นักเรียน ประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
-นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่
พ่ึงประสงค์และอยู่ร่วมกับ
สังคมอย่างเป็นสุข  
 
-นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพทาง
กายแข็งแรง สุขภาพจิต 
อารมณ์แจ่มใส รักการกีฬา  
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เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคน  
 

นาฏศิลป์และการแสดง  
-ส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวัน  
-กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางด้าน
กาย จิตใจ สังคม  
-กิจกรรมสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน
หย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้  
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  
-วางแผนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
-ด าเนินการคัดกรองนักเรียน และ
การช่วยเหลือนักเรียน  
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมมือ
กับผู้ปกครอง  
-กิจกรรมปูองกันจากสารเสพติด  
-กิจกรรมความปลอดภัยในชีวิต  
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  
-กิจกรรมทุนการศึกษาทุกประเภท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม ความรู้
ความสามารถ ปกปูองจากภัย
อันตราย  
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
จุดเน้น นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบโดยการประเมินภายในและภายนอก ให้ได้มาตรฐานแห่งชาติ 
กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
3.1 พัฒนาระบบการ
ประกันภายในโรงเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมิน
ภายนอกให้ได้
มาตรฐานแห่งชาติ  

- 

 

-จัดระบบโครงสร้างองค์กร รองรับ
การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  
-ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เปูาหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด ให้
สอดคล้องแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม  
-ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ทุก
ขั้นตอน  
-ประเมินผลภายในร่วมกับ สพป.สพ.
เขต 1  
-จัดท ารายงาน สรุปผลการ
ด าเนินการ  
-เสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 
ต่อสมศ.  
-ประสานงานผู้ประเมินภายนอก  
-จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา เสนอต่อสาธารณะชน  

-มีระบบและการพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนผ่านการประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐาน
แห่งชาติ  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียน ด้านการปกครอง ด้านลูกเสือ    
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ การกีฬาดนตรี  
จุดเน้น มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ระบบการปกครองประเทศไทย เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หวงแหนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์แผนงาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ ด้านการปกครอง การอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
1.4 จัดแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้พอเพียงต่อการ
จัดการเรียนรู้  

 

 

-จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน  
-ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู /นักเรียน 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน  
-ส่งเสริม สนับสนุน วิทยากร
บุคคลภายนอก ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และองค์กร สถาบันในท้องถิ่นจัดการ
กระบวนการเรียนรู้  

-คณะครู และนักเรียน เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน โดยมีวิทยากร 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วม
จัดการเรียนการสอน  
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
4.1 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการปกครองของ
ไทย  
4.2 นักเรียนทุกคน
เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อตนเอง โรงเรียน 
ชุมชน และประเทศ  
นักเรียนทุกคนมีทักษะ
ชีวิต  
4.3 นักเรียนสามารถ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามทาง
วัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น ด ารงตนอยู่ใน  

 

 

-พัฒนาหลักสูตรการสอนระบบการ
ปกครองไทย ในสาระการเรียนรู้  
-กิจกรรมการปกครองท้องถิ่น ใน
โรงเรียน  
-กิจกรรมศึกษางานปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
-กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหน้าที่
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  
-กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
ยุวกาชาด  
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ต่อ
ตนเอง โรงเรียน ชุมชน  
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด  
-กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาโรงเรียน
และชุมชน  
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและ 

-นักเรียนมีความยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ  
-นักเรียนสามารถเป็นผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และประเทศ  
 
 
 
 
-นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
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เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
สังคมได้อย่างเป็นสุข   

 

ภายนอกโรงเรียน  
-กิจกรรมอนุรักษ์ศิลป์ นาฏศิลป์ และ
ดนตรี ไทย  
-กิจกรรมศึกษาสถานที่แหล่ง
ประวัติศาสตร์พ้ืนบ้าน และชาติไทย  
-กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
3. พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดเน้น มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และเน้นบุคลากรทุกระดับ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
กลยุทธ์แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
5.1 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 โรงเรียนจัดบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การบริหารในรูปแบบองค์คณะ
บุคคล สภาการศึกษาโรงเรียน,คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน,ชมรม/
สมาคมผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า,กรรมการ
ชั้นเรียน  
-องค์กรภาคีความร่วมมือ 
สถาบันการศึกษา,องค์กรเอกชน,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-จัดระบบสื่อสารทุกรูปแบบในการ
สร้างความเข้าใจ และเผยแพร่
กิจกรรม  
-จัดระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
-จัดโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน  
-พัฒนาองค์กรโดยสร้างทีมงาน และ
การมีส่วนร่วม  
-จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็น
กรอบทิศทางการบริหารจัดการ  
-จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  
-จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
-จัดระบบการติดตาม ก ากับ 
ประเมินผล และการรายงานผลที่
เป็นระบบ  
-พัฒนาระบบควบคุมภายใน  
-พัฒนาการบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  
-จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้
ครบทุกด้าน  

-ร้อยละทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา  
 
 
 
-มีโครงสร้างการบริหาร 
ชัดเจน เอ้ือต่อการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  
 
 
 
 
-มี แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้อง
ความต้องการของท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
-มีระบบการติดตามควบคุม
ก ากับ และการรายงานผล
ประจ าปี  
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กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
 
5.3 บริหารด้วยข้อมูล
สารสนเทศ เทคโนโลยี  
 
 
 
 
5.4 มีอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการ ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 
 

-พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ  
-จัดท าส ามะโนประชากร ระบบการ
รับเด็กวัยเรียน ได้ครบถ้วนทุกคน  
-จัดห้องเรียนพิเศษ ให้ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน  
-จัดภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ปลอดภัย 
เอ้ือต่อแหล่งเรียนรู้  
 

 
-มีข้อมูลสารสนเทศครบทุก
ด้าน เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
พร้อมใช้งาน  
 
 
 
-มีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
พร้อม และพอเพียงต่อการจัด
การศึกษา  
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
5.5 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ แห่งวิชาชีพ  
 

-จัดท าแผนอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
-ส่งเสริมสนับสนุน ภาระงานและ
คุณภาพงาน  
-มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรม  
-ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ด้านองค์
ความรู้ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
-ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ การ
ประเมินผลงานในระบบเปิด ทุกคนมี
ส่วนร่วม และการจัดสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ  
-ยกย่องเชิดชูเกียรติยศ ศักดิ์ศรีครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

-บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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กลยุทธ์พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
5.6 พัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชน องค์กร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

-จัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ  
-จัดท าวารสารโรงเรียน  
-จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  
-จัดกิจกรรมร่วมงานที่โรงเรียนจัด  

-ชุมชน องค์กร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน  
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สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (ปีการศึกษา 2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีฯ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 แผนงานบริหารวิชาการ 63,500 239,393 - 302,393 นายธนกร ยนต์วิสูตร 
2 แผนงานบริหารงบประมาณ 30,000 - - 30,000 นายปรีชา หอมสุวรรณ 
3 แผนงานบริหารบุคคล 32,500 - - 32,500 นางสาวพิชญา สุมณฑา 
4 แผนงานบริหารทั่วไป 219,000 - 350,000 609,000 นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 

รวมเงินงบประมาณ 345,000 239,393 350,000 973,893  
 

 

 

 

 

งบประมาณและโครงการ  
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สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

แผนงานบริหารวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (ปีการศึกษา 2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีฯ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ของเด็กปฐมวัย 

10,000 
 

- - 10,000 
 

นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ 

2 โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์     2,000 - - 2,000 นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

1,000 - - 1,000 
นายธนกร ยนต์วิสูตร 

4 โครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ 2,000 - - 2,000 นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 
5 โครงการยกระดับความสามารถทางด้านวิชาการ

ของผู้เรียน 
23,000 - - 23,000 

นายธนกร ยนต์วิสูตร 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 239,393 - 239,393 นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี 

7 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 4,500 - - 4,500 นายธนกร ยนต์วิสูตร 
8 โครงการเรียนรู้ทันใจก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี 1,500 - - 1,500 นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ 
9 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 1๐,000 - - 1๐,000 นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4,500 
 

- - 4,500 
 

นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ 

11 โครงการดนตรี นาฏศิลป์ไทย 4,500 - - 4,500 นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี 
รวมเงินงบประมาณ 63,000 239,393 - 302,393  
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สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

แผนงานบริหารงบประมาณ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (ปีการศึกษา 2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีฯ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

20,000 
 

- - 20,000 นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี 

2 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 10,000 - - 10,000 นายปรีชา หอมสุวรรณ 
รวมเงินงบประมาณ 30,000 - - 30,000  
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สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

แผนงานบริหารบุคคล 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (ปีการศึกษา 2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีฯ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

32,500 
 

- - 32,500 
 

นางสาวพิชญา สุมณฑา 

รวมเงินงบประมาณ 32,500 - - 32,500  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (ปีการศึกษา 2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีฯ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และดูแลสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา 

20,000 
 

- - 20,000 
 

นายปรีชา หอมสุวรรณ 

2 โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 100,000 - - 100,000 นางสาวพิชญา สุมณฑา 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพงานธุรการและสารสนเทศ

โรงเรียน 
9,000 

 
- - 9,000 

 
นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 75,000 
 

- - 75,000 
 

นายปรีชา หอมสุวรรณ 
นายธนกร ยนต์วิสูตร 
นางสาวพิชญา สุมณฑา 
นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 

5 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับ
ชุมชน 

15,000 - - 15,000 
นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี 

6 โครงการส่งเสริมใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน 21,500 - - 21,500 นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ 
7 โครงการกีฬาดีมีวินัย 5,000 - - 5,000 นายปรีชา หอมสุวรรณ 
8 โครงการกิจกรรมและวันส าคัญ 6,000 - - 6,000 นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 
9 โครงการอาหารกลางวัน - - 350,000 350,000 นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ 

10 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 2,500 - - 2,500 นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 
11 โครงการธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล 2,000 - - 2,000 นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 
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สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (ปีการศึกษา 2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีฯ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

12 โครงการศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้
พลาสติก 

1,000 
 

- - 1,000 
นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 

13 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1,000 - - 1,000 นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ 
14 โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 1,000 - - 1,000 นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ 

รวมเงินงบประมาณ 259,000 - 350,000 609,000  
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แผนงาน 
การบรหิารงานวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวัย 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1, 2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1, 3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวสุธิดา คุณโตนด   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
    นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ     ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของ เด็กไทย
ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตใจ ด้ านสังคมและ
ด้านสติปัญญาซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริม พัฒนาการสมองอย่างเต็มที่ทั้งกิจกรรมใน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากสภาพปัจจุบันโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรระดับปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมแสนขยันอดทนส าหรับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนา
สมอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ท าให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมี สุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตาม มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรม เพ่ือให้เด็กมีทักษะและรักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มี สุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายมาตรฐาน การศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทย มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
2.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

  2.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีผลประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ในระดับ ดีมาก ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
2. ประชุมคณะครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ศึกษาดูงาน  ค้นคว้าข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอน
ที่พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ให้เกิดกับเด็กปฐมวัย 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
-  จัดกิจกรรมการทดลอง 
-  จัดกิจกรรมการส ารวจ 
-  จัดกิจกรรมท าโครงงาน  
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนา
ต่อในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
กันยายน 2563 

 
 

 
 
 

เมษายน 256๔ 
 

เมษายน 256๔ 
 

 

 
- 
- 
- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวสุธิดา 

คุณโตนด 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   10,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -             บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. 
 
 
 

จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ของรางวัลในการจัดประกวด
แข่งขันในวันส าคัญต่าง ๆ 

40 คน - - 2,000 
 
 
 

2,000 
 
 
 

2. จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วย
การเรียนรู้ต่างๆ 

   8,000 8,000 

รวมงบประมาณ - - 10,000 10,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  27  คน 

 
6. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียนในระดับปฐมวัยที่มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

การสังเกต 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน    การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
7.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวสุธิดา คุณโตนด)       (นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ)  
   ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 

  
ลงชื่อ ……………............................... 

ผู้ขออนุมัติ 
(นายธนกร ยนต์วิสูตร)  

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์   
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1   

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1,3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล ต าแหน่ง  ครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญ  5 
ประการ ซึ่งสมรรถนะด้านที่ 2 คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และคิดอย่างเป็นระบบ  น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ  เพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน เริ่มจาก
ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม 
ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจ า
แบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ  ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ท าได้โดย
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบ  จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย   
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนทุก
ระดับชั้น  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ขึ้น  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ    
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ     
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน ร้อยละ 100 
  3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินการพัฒนาการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  

สมเหตุสมผล 
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
5. น าแบบฝึกทักษะที่จัดท าข้ึนแจกจ่ายให้แก่
ครูประจ าชั้นเพ่ือน าไปสอนเสริมในชั้นเรียน 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ 
ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 – 
กันยายน 2563 
ก.ย. – ธ.ค. 6๓ 

 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
 
- 
- 
- 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวปัณฑิตา 

อ่อนกล่ าผล 
 
 
 
 

 
ครูประจ าชั้น 
ป.1 – ม.3 

 
นางสาวปัณฑิตา 

อ่อนกล่ าผล 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   2,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 

จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนแก่นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

105 คน - 
 

2,000 - 2,000 

รวมงบประมาณ - 2,000 - 2,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 105 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  10  คน 
 - นักเรียน จ านวน  94  คน 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

การสังเกต บันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ / แบบสังเกต
พฤติกรรม 

2 
 
 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินการ
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน
เพ่ิมข้ึน 

การทดสอบการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ

เขียน 

แบบฝึกทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
       7.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้น 
       7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
      (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
        คร ูโรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
    คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1, 4   

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1, 2, 3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายธนกร  ยนต์วิสูตร ต าแหน่ง  ครชู านาญการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ต่อเนื่องกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา
ใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิ่น และ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเปูาหมายของการพัฒนา โดยค านึงถึงประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย  การด าเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่าง
ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน และต้องมีผู้น าที่ช านาญมีความสามารถในหน้าที่การ
งานเป็นอย่างดี หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ เรียน  
โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน  
 
2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ ชุมชน   
    2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียน 
รายบุคคล 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์                     
3.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 80 
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
3.2.1 โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ 
2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ขั้นด าเนินการ  ( Do )  
1. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
และวางแผนพัฒนาต่อในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 

ก.ค. 2563 –  
เม.ย. 2564 
ก.ค. 2563 – 
เม.ย. 2564 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 

 
- 
- 
 
 

1,000 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
นายธนกร      
ยนต์วิสูตร 

 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   1,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงนิงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. วัสดุในการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

107 คน - - 1,000 
 

1,000 

รวมงบประมาณ - - 1,000 1,000 
 

5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 107 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1 คน 
 - คร ู  จ านวน           12 คน 
 - นักเรียน จ านวน  94 คน 
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6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้จากการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ทดสอบและสังเกต แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
          (นายธนกร ยนตร์วิสูตร)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
 ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
    คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 

 โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1   

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล ต าแหน่ง  ครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้ วันที่  2  เมษายนของทุกปี  ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นวันรักการอ่าน  อีกทั้งก าหนดให้เรื่องส่งเสริมการอ่านเป็น
วาระแห่งชาติ  โดยมุ่งให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและรู้หนังสือ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
      ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการอ่านในระดับที่สูงขึ้นอันจะส่งผลให้เยาวชน
ไทยใฝุเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาของไทย  อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความพร้อมสู่สมาคมอาเซียนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
2.3 เพ่ือเผยแพร่หนังสือ เอกสาร จุลสาร และใบความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนอย่างทั่วถึง    
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  ครูและนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ร้อยละ 100  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลากรในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์อันจะส่งผลให้เป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียนและเป็นคนที่มีคุณภาพ 
  3.2.2 นักเรียนผ่านการทดสอบการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดท าบันทึกรักการอ่าน 
5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ  และบันทึกสาระความรู้ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการอ่าน 
6. จัดเวลาส าหรับอ่านหนังสือ  และฝึกทักษะ
การอ่าน  เขียน  ฟัง    และพูด   
ทุกวัน 
7. ให้นักเรียนท่องอาขยานก่อนกลับบ้านทุกวัน 
8. ฝึกนักเรียนทุกคนเขียนลายมือที่อ่านง่าย  
ถูกแบบมาตรฐานตัวอักษรไทยทุกวั นเป็น
การบ้าน ป.1 -  ป.3  คัดวันละ  3  บรรทัด   
ป.4 - ป.6  คัดวันละ  5  บรรทัด  ม.1-ม.3  
คัดวันละ  7  บรรทัด 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ 
ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
ก.ค. – ก.ย. 63 

ส.ค. 63 – มี.ค. 64 
 
 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 
 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

 
 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 
 
- 
- 
- 

2,000 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวปัณฑิตา 

อ่อนกล่ าผล 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ าชั้น
และครูกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวปัณฑิตา 

อ่อนกล่ าผล 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   2,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 

จัดท าบันทึกรักการอ่าน 105 คน - 2,000 - 2,000 

รวมงบประมาณ - 2,000 - 2,000 
 
5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 105 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1 คน 
 - คร ู  จ านวน           10 คน 

  - นักเรียน จ านวน  94 คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ 

การสังเกต / 
บันทึกรักการอ่าน 

แบบบันทึกรักการอ่าน 

2 ร้อยละของนักเรียนผ่านการทดสอบการอ่าน ทดสอบการอ่าน แบบทดสอบการอ่าน 
3 

 
ร้อยละความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 ครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่านตามความต้องการอย่าง
มีวิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้จากการอ่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
       7.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมรักการอ่าน 
       7.3 นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
      (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
        คร ูโรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ยกระดับความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1, 3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายธนกร  ยนต์วิสูตร ต าแหน่ง  ครชู านาญการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            พฤษภาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          กลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม คือ การสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น มีศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสนองกลยุทธ์ดังกล่าว โรงเรียนจึงมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายในสถานศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการและปรากฏการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับวิธีการคิดและวิธีการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 
2.5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถทางด้านวิชาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
2. ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
3. วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
มอบหมายงาน  
4. ผู้บริหารและครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน 
LAS, NT ,O - NET 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. ประชุมชี้แจงครู การใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลในรูปแบบต่างๆ 
2. ครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันก าหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล    
( DLTV ) ในระยะทดลองจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 
19) และช่วงเวลาเปิดเรียนตามปกติ 
3. จัดท าเอกสารและสื่อการเรียนการสอนของทุกระดับ
ชั้นในระยะทดลองจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) และ
ช่วงเวลาเปิดเรียนตามปกติ 
4. จัดครูเข้าสอน ตารางเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนใน
โรงเรียน 
6. จัดกิจกรรมพัฒนาการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน 
7. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่าง ๆ ทาง
วิชาการ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนสรุปรายงานผลการด าเนินงานสรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อ
ในปีต่อ ๆ ไป 

 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 

 
พฤษภาคม 2563 

 
 

พฤษภาคม 2563 
 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 

พ.ค. 63 - มิ.ย. 63 
 
 
 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
ก.ค. 63 - เม.ย. 64 

 
 

เมษายน ๒564 
 
 
 

เมษายน ๒564 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

23,000 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
นายธนกร 
ยนต์วิสูตร 
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5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   23,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -             บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของงาน

วิชาการ 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ส าหรับงานวิชาการ
โรงเรียน ฯลฯ 

134 คน - 8,000 15,000 23,000 

รวมงบประมาณ  8,000 15,000 23,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและนักเรียนศักยภาพทางด้าน
วิชาการหรือได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถจริง/การ

แข่งขันทางวิชาการ 

ผลการทดสอบ LAS, 
NT ,O-NETและผลการ

แข่งขันทางวิชาการ 
2 

 
ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(DLTV) 

การตรวจรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

รายงานผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

3 ร้อยละของนักเรียนมีความสุข มีคุณภาพ
การเรียนที่ดี สามารถน าความรู้
ความสามารถต่าง ๆ เชื่อมโยงบูรณาการ
กับวิชาต่าง ๆ ได้                   

การสังเกต แบบประเมินความพึง
พอใจทางด้านวิชาการ

ของผู้เรียน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้และมีประสบการณ์อย่างหลากหลาย 
  7.3 นักเรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
          (นายธนกร ยนต์วิสูตร)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
  ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
    คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน 
    จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  4 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  1   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวสุธิดา  คุณโตนด  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
    นางสาวขนิษฐา      วิเชียรศร ี ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้รับค่าใช้จ่ายในรายการ ดังนี้ ค่าจัดการ
เรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลใช้อยู่ในวัน
ก่อนวันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2558 ใช้บังคับและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการด าเนินงาน 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 

 เงินอุดหนุนรายหัว 
1. ระดับก่อนประถมศึกษา 850 บาท/คน/ภาคเรียน  (1,700 บาท/คน/ปี) 
2. ระดับประถมศึกษา 950 บาท/คน/ภาคเรียน  (1,900 บาท/คน/ปี) 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน  (3,500 บาท/คน/ปี) 

2. ค่าหนังสือเรียน 
  มูลค่าหนังสือต่อชุด 

ก่อนประถมศึกษา (200.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (561.00 บาท/คน/ปี) 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (605.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (622.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (653.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (785.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (818.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (716.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (877.00 บาท/คน/ปี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (949.00 บาท/คน/ปี) 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 100 บาท/คน/ภาคเรียน  (200 บาท/คน/ปี) 

- ระดับประถมศึกษา 195 บาท/คน/ภาคเรียน  (390 บาท/คน/ปี) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ภาคเรียน  (420 บาท/คน/ปี) 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา ดังนี้ 

- ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี 
- ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
        นักเรียนทุกคนในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 121 คน มีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

1) ระดับก่อนประถมศึกษา 27 คน 
2) ระดับประถมศึกษา 56 คน 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 38 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก

ระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
2. วางแผนการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน  
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. จัดหนังสือเรียนให้กับนักเรียน  
2. จัดอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน  
3. จัดเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียน   
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
จัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
- 

 
  

 
239,393 

 
 
 
- 
- 
- 

 
นางสาวสุธิดา 

คุณโตนด 
นางสาวขนิษฐา 

วิเชียรศรี 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 239,393  บาท 
    เงินงบประมาณ   239,393  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -             บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

2 
 

3 
 

4 

จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับ
นักเรียน 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียน 
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ให้กับนักเรียน 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียน   

134 คน - - 239,393 239,393 

รวมงบประมาณ   239,393 239,393 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    ร้อยละ ของนักเรียนที่มีแบบเรียนเรียนฟรี  การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

การใช้สื่อการสอน 
2 ร้อยละ ของนักเรียนที่มีอุปกรณ์เรียนฟรี การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

การใช้สื่อการสอน 
3 ร้อยละ ของนักเรียนที่มีเครื่องแบบเรียนฟรี การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

การใช้สื่อการสอน 
4  ร้อยละ ของนักเรียนที่ได้รับงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฟรี 
การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

การใช้สื่อการสอน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  

7.2 นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน  

7.3 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
7.4 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ

แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถ น าเงินส่วนนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง  
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวสุธิดา คุณโตนด)         (นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี)  
   ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 

  
ลงชื่อ ……………............................... 

ผู้ขออนุมัติ 
(นายธนกร ยนต์วิสูตร)  

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายธนกร ยนต์วิสูตร ต าแหน่ง  ครชู านาญการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุก
คนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) ดังนั้นจึงได้จดัท าโครงการสนุกคิดวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้น า การน าเสนอ และความกล้าแสดงออก 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ และพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีทยาศาสตร์เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และมีทักษะกระบวนการทาง 
 3.2.3 นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้น า การน าเสนอ และกล้าแสดงออก 
 3.2.4. นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ และประวัติของพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
2. ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
3. วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือมอบหมายงาน  
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
2.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 

สิงหาคม 2563 
 
 

 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 

 
- 

 
 
 
 

4,500 
 
 
  

- 
 

- 

 
นายธนกร 
ยนต์วิสูตร 

 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,500  บาท 
    เงินงบประมาณ   4,500  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ของรางวัลในการจัดประกวด
แข่งขันในวันส าคัญต่าง ๆ 

105 คน - - 4,500 4,500 

รวมงบประมาณ   4,500 4,500 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 105 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  10  คน 
 - นักเรียน จ านวน  94  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์ 
การสังเกต รายชื่อนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1   นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ และประวัติของ
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ได้ร่วมเล่มเกม ตอบค าถาม และท าการทดลองง่ายๆ ท าให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

7.2 นักเรียนที่เป็นคณะท างานได้ฝึกความเป็นผู้น า การน าเสนอ และกล้าแสดงออก 
 

ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
          (นายธนกร ยนต์วิสูตร)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
  ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เรียนรู้ทันใจก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2, 4 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  6   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1, 4            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1, 2, 3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายพรศักดิ์  หอมสุวรรณ      ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหมาย 
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติโดยมีเปูาหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีการน า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2.2 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.3 เพ่ือปรับปรุงซ้อมแซมอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน 

 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ห้องเรียน ชั้นป.1 - 6 และ ม.1 - 3 สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนทาง DLTV ได้ทั้ง 9 

ห้องเรียน 
   3.1.2 ห้องเรียน ชั้นป.1 - 6 และ ม.1 - 3 ตรวจวัดสัญญาณ wifi ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 ใน 4 ของ

ความแรงสัญญาณ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3.2.2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
ชี้แจงให้ครูทุกคนทราบบทบาทหน้าที่ของ
ครูผู้สอนในรูปแบบ DLTV บทบาทของครูต้น
ทางและครูปลายทาง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดหาอุปกรณ์ 
2. ท าการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
3. ปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563  

 
 
 

กรกฎาคม 2563 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

1,500 
 

 
- 
 
- 

 
 

นายพรศักดิ์ 
หอมสุวรรณ 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500  บาท 
    เงินงบประมาณ   1,500  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
2 
3 
4 

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
adapter ที่ชาร์จ notebook 
switch hub 1 gigabit 
ค่าโดเมน+พ้ืนที่เว็บไซต์ รร. 

106 คน - 1,500 - 1,500 

รวมงบประมาณ - 1,500 - 1,500 
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 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 106 คน    ประกอบด้วย 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  94  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 จ านวนห้องเรียนที่รับชม DLTV ได ้ การสังเกต แบบส ารวจ 
2 สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุก

ห้องเรียน 
การสังเกต แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 ห้องเรียน ชั้นป.1 - 6 และ ม.1 - 3 สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนทาง DLTV ได้ทั้ง 9 
ห้องเรียน 
       7.2 ทุกห้องเรียนสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
       7.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
  ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1, 4   

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล ต าแหน่ง  ครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มุ่งเน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งห้องสมุดเป็น
แหล่งความรู้ในสถานศึกษาท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  

ดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจึงได้มีการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยของโรงเรียนและชุมชนและจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยสื่อที่หลากหลายและ
ทันสมัย และความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ผู้เรียน เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า 
แสวงหาค าตอบ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  และเพ่ือให้ครู  นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ 
2.2 เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้และรวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน     

 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนทั้งหมด 
  3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง ร้อยละ 100 ของบุคลากร

ทั้งหมด 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึนและกล้าคิดกล้าท า กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดหาวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดและ
ตกแต่ง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาห้องสมุด 
5. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ 
6. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

ก.ค. 62 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 62 – เม.ย. 64 
 
ก.ค. 62 – เม.ย. 64 

 
 

 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
- 
- 
- 
- 

๑๐,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวปัณฑิตา 

อ่อนกล่ าผล 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 
    เงินงบประมาณ   10,000 บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 

ตกแต่ง ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดปูายนิเทศ
ตกแต่งห้องสมุด 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมตู้หนังสือ โต๊ะ เก้าอ้ี และ
หน้าต่าง 

134 คน  
- 
 
- 

 
500 

 
๙,500 

 
 

 
- 
 
- 
 
 

 
500 

 
9,500 

 
 

รวมงบประมาณ - 10,000 - 10,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 

 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรเข้ามาใช้
บริการของห้องสมุด 

การสังเกต แบบบันทึกการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 

2 ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 

การใช้บริการยืม – 
คืนหนังสือ 

แบบบันทึกการใช้
บริการยืม – คืนหนังสือ 

3 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ห้องสมุดจัดขึ้น 

การสังเกต รายชื่อนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ในการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเอง 
       7.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นและกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
มากขึ้น 
       7.3 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับตนเองมากขึ้น 
       7.4 บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใช้บริการห้องสมุด ในการค้นคว้า พัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
      (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
        คร ูโรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1, 3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           กรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่อยู่ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผลการประเมินผล
การสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชาติ (NT) และ (O – Net) พบว่า ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยังไม่น่าพึง
พอใจนัก จึงจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางแก้ไขโดยการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของครูและนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษให้เพ่ิมข้ึน 
 2.2 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 75 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ 65  
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับ
วิชาภาษาอังกฤษ 
4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
5. ผลิตสื่อเครื่องมือ เอกสาร ใบงาน 
    - ท าแบบฝึกหัดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
    - ท าแบบฝึกการเขียนค าศัพท์ 
    - ท าบทเรียนส าเร็จรูป 
    - ท าโครงงาน 
    - ท าวิจัยในชั้นเรียน 
6. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
7. จัดกิจกรรมคนรักภาษาอังกฤษ 
    - จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
 
 
 
 
 

ก.ค. 63 - เม.ย. 64 
ธันวาคม 2563 

 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

2,000 
 
 
 
 
 

2,000 
500 

 
 
- 
 
- 

 
นางสาวชลิตา 
นาคประเสริฐ 

 
 
 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,500    บาท 
    เงินงบประมาณ   4,500    บาท 

            เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 

2 
 

3 

ผลิตสื่อ เครื่องมือ เอกสาร ใบ
งาน 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

129 คน - 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

2,000 
 

2,000 
 

500 

2,000 
 

2,000 
 

500 

รวมงบประมาณ - - 4,500    4,500    
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 105 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1 คน 
 - คร ู  จ านวน  10 คน 
 - นักเรียน จ านวน     94 คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ความตั้งใจ ความสนใจในการเรียนการสอน การสังเกต 
 

แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

2 
 
 

การท าแบบฝึก ใบงาน 
 

การตรวจสอบ 
การสังเกต 

 
 

แบบวัดผลการเรียนรู้ 
 

3 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การสังเกต 
 
 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  
 7.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและสามารถน าวิชาภาษาอังกฤษไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
      (นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
ครชู้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2, 5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1, 3  
แผนงาน             การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางขนิษฐา    วิเชียรศรี  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
               โครงการดนตรี นาฏศิลป์ไทย เป็นโครงการหนึ่งของสถานศึกษา ที่เน้นทักษะคือการปฏิบัติ จริง
เป็นผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีจากการฝึกฝนไปบูรณาการกับการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ มุ่ง
พัฒนาความคิด จิตใจของนักเรียนให้มีความอ่อนโยน นักเรียนมีความรู้ ทักษะ กล้า แสดงออก และเพ่ือเป็น
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ไทย และต่อ
ยอดศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ น าไปใช้ประโยชน์ใน การศึกษา ต่อและประกอบอาชีพ เป็นอนาคตของ
ชาติที่มีคุณภาพ และแสดงถึงศักยภาพโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ด้านดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ไทย และ
เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนดนตรี -นาฏศิลป์ไทยใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จึงสมควรให้มีการจัดหา จัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการสอนดนตรีนาฏศิลป์ไทย จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถพ้ืนฐานด้านดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ตามวุฒิ ภาวะและ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ฝึกฝน ทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทย 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดนตรี-นาฏศิลป์ไทย เครื่องแต่งกาย เหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้นเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 3 % 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1  ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 3.2.2  โรงเรียนมีสื่อ วัสดุส าหรับจัดกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 
    3.2.3  นักเรียนทุกคนมีเจตคติความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
2. วางแผนการจัดซื้อสื่อ  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณส์ าหรับจัดกิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
1. ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อและผลการเรียน
ของนักเรียน 
2. จัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 

 
 

4,500 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
นางขนิษฐา    
วิเชียรศรี 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,500    บาท 
    เงินงบประมาณ   4,500    บาท 

            เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเรียน
การสอน อุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

134 คน - 
 
 

- 
 
 

4,500 
 
 

4,500 
 
 

รวมงบประมาณ - - 4,500 4,500 
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 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 

ร้อยละของครูที่มีสื่อการสอนที่ทันสมัยใช้
อย่างเพียงพอ  

การใช้แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามการใช้สื่อ
การสอน 

2    ร้อยละของนักเรียนใช้สื่อในการท า
กิจกรรม 

การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามการใช้สื่อ
การสอน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
7.2  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี)           (นายธนกร ยนต์วิสูตร)  
ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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แผนงาน 
การบรหิารงานงบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2, 5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2, 3  
แผนงาน             การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวสุธิดา คุณโตนด  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
    นางสาวขนิษฐา    วิเชียรศรี  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับนักเรียนนั้นเกิดจากหลายๆ
ปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่งนั้นคือการมีสื่อที่ทันสมัยรวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเพียงพอกับนักเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุผลตามนโยบาย  และเปูาหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  สิ่งส าคัญในการท าให้ครูและนักเรียนประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทัน  ยุคปัจจุบันที่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพของครูและนักเรียน  ซึ่งในสภาพปัจจุบันทางโรงเรียนเห็นสมควรสนับสนุน  ส่งเสริม  
การจัดหา  ผลิต  การใช้สื่อ  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของครู   ดังนั้นทางโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญเพ่ือพัฒนาการ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
    2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียน 
    2.3 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิ์ภาพเพ่ิมขึ้น 
    2.4 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการมีสื่อการสอนให้เพียงพอกับความต้องการของครู 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้นเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม  3  % 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูทุกคนใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 3.2.2 นักเรียนมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ 
    3.2.3 นักเรียนทุกคนมีเจตคติความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการเรียนรู้ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
2. วางแผนการจัดซื้อสื่อ  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
1. ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อและผลการเรียน
ของนักเรียน 
2. จัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อ ๆ ไป 
 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เมษายน 2563 

 
เมษายน 2563 

 
เมษายน 2563 

 
- 
- 

 
20,000 

 
- 
 
- 
 
- 

 
นางสาวสุธิดา  

คุณโตนด 
นางขนิษฐา    
วิเชียรศรี 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000    บาท 
    เงินงบประมาณ   20,000    บาท 

            เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 134 คน - - 10,000 10,000 
2 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับการ
จัดการเรียนการสอนอื่น ๆ 

- - 10,000 10,000 

รวมงบประมาณ - - 20,000 20,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 

ร้อยละของครูที่มีสื่อการสอนที่ทันสมัยใช้
อย่างเพียงพอ  

การใช้แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามการใช้สื่อ
การสอน 

2    ร้อยละของนักเรียนใช้สื่อในการท า
กิจกรรม 

การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามการใช้สื่อ
การสอน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูทุกคนใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 7.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวสุธิดา คุณโตนด)         (นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี)  
   ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 

  
ลงชื่อ ……………............................... 

ผู้ขออนุมัติ 
(นายปรีชา หอมสุวรรณ)  

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2, 5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2  
แผนงาน             การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายปรีชา หอมสุวรรณ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสถานศึกษามีครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานทางด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้อาจก่อให้เกิดการช ารุดเสียหาย อันจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และ
การให้การสนับสนุนทางการศึกษาลดลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งถ้ามีการซ่อมบ ารุงอย่างทันทีจะท า
ให้การเสียหายของครุภัณฑ์ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น การจัดเตรียมความพร้อม
ส าหรับการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนทางการศึกษา 
 
  2.   วัตถุประสงค์  
           2.1 เพ่ือให้ครู นักเรียน ได้มีประสบการณ์ตรงในการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
            2.2 เพ่ือซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
     ครุภัณฑ์ในโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     ครูสามารถใช้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. ส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
2. ด าเนินการซ่อมแซม 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
ก.ค. 2563 -  
เม.ย. 2564 
ก.ค. 2563 -  
เม.ย. 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 

 
- 

10,000 
 

- 
 
- 

 
นายปรีชา 

หอมสุวรรณ 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 
    เงินงบประมาณ   10,000 บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน 

2,500 2,500 5,000 
 

10,000 

รวมงบประมาณ 2,500 2,500 10,000 10,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ครุภัณฑ์ที่ช ารุดสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
การใช้งานได้อย่างมี

คุณภาพ 
ประสิทธิภาพของ
ครุภัณฑ์ที่ซ่อมแล้ว 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นายปรีชา หอมสุวรรณ)           (นายปรีชา หอมสุวรรณ)  
ครชู้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง       หวัหน้างานบริหารงบประมาณ 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง 
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แผนงาน 
การบรหิารงานบุคคล 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  3 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  4   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที ่ 3, 5            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  3  
แผนงาน             การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพิชญา สุมณฑา ต าแหน่ง  ครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้น
ย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการ
เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
         2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน  
         2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน  
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

บุคลากรในโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงทุกคน ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีความรู้ความเข้าใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ   
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในโรงเรียน 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
น าข้าราชการครูไปศึกษาดูงานสถานศึกษา
ดีเด่น 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 

ก.ค. 63 –  
เม.ย. 64 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 

 
 

32,500 
 
 
 - 
 
 - 

 
นางสาวพิชญา  

สุมณฑา 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 32,500  บาท 
    เงินงบประมาณ   32,500  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -             บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 

น าข้าราชการครูและบุคลากร
ไปศึกษาดูงาน 
- ค่าจ้างเหมารถ  2  คัน 

14  คน 
2  วัน 

- 32,500 

    

- 32,500 

 

รวมงบประมาณ  32,500 - 32,500 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 14 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - บุคลากร จ านวน  ๑  คน 



87 
 

 
6. การติดตามประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    7.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถน ามาขยายผลให้กับผู้อ่ืน 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวพิชญา สุมณฑา)           (นางสาวพิชญา สุมณฑา)  
      คร ูโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารบคุคล 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษา 

การใช้แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใช้ในการ
เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
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แผนงาน 
การบรหิารงานทั่วไป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



89 
 

โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  3   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายปรีชา หอมสุวรรณ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
    นายธนกร ยนต์วิสูตร  ต าแหน่ง   ครชู านาญการ 
    นางสาวพิชญา สุมณฑา  ต าแหน่ง  ครู 
    นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล ต าแหน่ง  ครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            พฤษภาคม 256๓  –  30 กันยายน 2563 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน
อาคารประกอบการบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ
ทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของ
นักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิ เศษ 
ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม และลดภาวะที่เป็นพิษ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์   

 
 
 
 

         2.1 เพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
         2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
         2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  

อาคารเรียนมั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย และภูมิทัศน์สวยงาม ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ 
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

3.2.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 
    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 
   4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างห้องสมุด และ
โดยรอบโรงเรียน 
   4.2 ปรับปรุงสวนหย่อม ภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า
โรงเรียน ข้างห้องอนุบาล และทาสีบ้านพักครู 
   ๔.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมโถและรางปัสสาวะ
ห้องน้ า ป. 1 - 3 
   4.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
พฤษภาคม 2563 

 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 

มิ.ย. 2563 – 
ก.พ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 

 
- 
- 
- 
 

25,000 
 

15,000 
 

20,000 
 

15,000 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

นายปรีชา 
หอมสุวรรณ 

นางสาวพิชญา  
สุมณฑา 

นายธนกร 
ยนต์วิสูตร 

นางสาวปัณฑิตา 
อ่อนกล่ าผล 

 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 75,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   75,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ       -             บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1   
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้าง
ห้องสมุด และโดยรอบ
โรงเรียน 

134 คน - 25,000 
 
 

- 
 
 

25,000 
 

 
2 
 
 
 

ปรับปรุงสวนหย่อม ภูมิทัศน์
บริเวณทางเข้าโรงเรียน ข้าง
ห้องอนุบาล และทาสีบ้านพัก
คร ู

- 15,000 
 

- 15,000 
 

3 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซมโถและราง
ปัสสาวะห้องน้ า ป. 1 - 3 

- 20,000 - 20,000 

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด - 15,000 - 15,000 
รวมงบประมาณ  75,000 - 75,000 

 
 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 

 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ความพอใจของนักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
การสังเกต แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
                        
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
           7.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  
          (นายปรีชา หอมสุวรรณ)       (นางสาวพิชญา สุมณฑา)  
ครชู้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง      คร ูโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 

  
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  
          (นายธนกร ยนต์วิสูตร)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง          คร ูโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
 

ลงชื่อ ……………............................... 
ผู้ขออนุมัติ 

(นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาอาคารสถานที่และดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  3   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายปรีชา หอมสุวรรณ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           พฤษภาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
           อาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคาร
และจัดสภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท าการวางแผนอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหา
และพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย   
 
2. วัตถุประสงค์   

 
3.   เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  

อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ทั่วบริเวณโรงเรียนได้รับการปรับปรุงร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 อาคารสถานที่ มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 

         2.1 เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีและเหมาะสม  
         2.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน   
         2.3 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐาน  
         2.4 เพ่ือ ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินงานปรับปรุงตามแผนที่วาง
ไว้ ดังนี้ 
   4.1 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
   4.2 การซ่อมแซมและจัดระบบ 
         - จัดซื้อ อุปกรณ์ 
         - จัดซื้อ จัดจ้าง 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
พฤษภาคม 2563 

 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 

10,000 
 

10,000 
  
 

 
- 

 
- 

 
นายปรีชา 

หอมสุวรรณ 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   20,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ       -             บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1   
 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน  

134 คน - 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

2    การซ่อมแซมและจัดระบบ 
  - จัดซื้อ อุปกรณ์ 
  - จัดซื้อ จัดจ้าง 

 - - 
 

10,000 10,000 

รวมงบประมาณ  5,000 15,000 20,000 
 
 
 
 



95 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ความพอใจของผู้ใช้บริการ การสังเกต แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
                        
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           7.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมข้ึน 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
          (นายปรีชา หอมสุวรรณ)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
ครชู้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
            โรงเรียนวัดราษฎรบ์้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  6 
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4     

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2 
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพิชญา  สุมณฑา ต าแหน่ง ครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            เมษายน 2563  –  มีนาคม 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 134 คน จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น 

ดังนั้นโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจึงได้ จัดท าโครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟูา  ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์
ของโรงเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้เรียนและครูผู้สอนทุกท่าน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าอากรแสตมป์   
     2.2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  
     2.3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

จัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
และค่าอากรแสตมป์ ได้อย่างเพียงพอ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
           3.2.2 การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ส ารวจค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคปีที่ผ่านมา
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภค 
2. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้
ของแต่ละเดือน 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
เมษายน 2563 

 
 
 

 
เม.ย.63 - มี.ค.64 

 
 

มีนาคม 2564 
 

มีนาคม 2564 

 
- 
 
 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวพิชญา 

สุมณฑา 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท 
    เงินงบประมาณ   100,000 บาท 

            เงินนอกงบประมาณ     -            บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ดังนี้ 

- ค่าไฟฟูา 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าน้ าประปา 
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
- ค่าอากรแสตมป์ 
- ค่าเอกสารสรุปรายงานผล
การด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 100,000  
- 

100,000 

รวมงบประมาณ - 100,000 - 100,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1  มีสาธารณูปโภคใช้อย่างสะดวก สรุปและรายงานผล แบบรายงาน 
2 การบริหารจัดการ และกระบวน 

การเรียนการสอน ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

สรุปและรายงานผล แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  มีระบบสาธารณูปโภคใช้ในการบริหารจัดการ 
       7.2  จัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
         (นางสาวพิชญา สุมณฑา)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
       คร ูโรงเรียนวัดราษฎร์บา้รุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 

 โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพงานธุรการและสารสนเทศโรงเรียน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  6   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ   

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และงานธุรการ มีความส าคัญในการด าเนินการ
ต่างๆ  โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการศึกษาและการก าหนดนโยบายของโรงเรียนทุก ๆ ฝุาย หากโรงเรียนมี
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นระบบท าให้สะดวก รวดเร็ว ในการ
ค้นหาข้อมูล และมีความต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานธุรการและ
สารสนเทศโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติของ
โรงเรียน รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการด าเนินการในด้าน
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ ด าเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
         3.1.1 งานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ  90 
         3.1.2 งานทะเบียนและรายงานเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ  90 
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         3.1.3 งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 90 
         3.1.4 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานผลได้ทันตามก าหนด ร้อยละ  90 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ระบบงานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาจัดท าได้รวดเร็วขึ้น 
 3.2.3 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 3.2.4 ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง ในการควบคุม  
ตรวจสอบ และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( Plan) 
ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
1. จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าปูาย ข้อมูล และสถิติต่าง ๆ 
3. ด าเนินงานธุรการ 
4. งาน e-office 
5. งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
6. งานติดตามและรายงาน 
7. รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
8. จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
9. งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
10. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
12. งานท าลายเอกสารและหนังสือราชการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
ก.ค. 63 - เม.ย. 64 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 

 
9,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 

 
นางสาวจุฑามาศ 
เหมือนนามอญ 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   9,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ   -            บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ธุรการและสารสนเทศต่าง ๆ 
ดังนี้ 
- ค่ากระดาษ A4 
- ค่าแฟูมเก็บเอกสาร 
- ค่าทะเบียนหนังสือรับ 
- ค่าทะเบียนหนังสือส่ง 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปูาย
ข้อมูล และสถิติต่าง ๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 9,000    - 9,000    

รวมงบประมาณ - 9,000    - 9,000    
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 14 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - บุคลากร จ านวน  ๑  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 
 

ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว 
ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

การใช้แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2 ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ 70 

การใช้แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    การด าเนินงานของโรงเรียน ส าเร็จตามระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
     (นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
     ครผูู้ชว่ย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 

  โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  5            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี  ต าแหน่ง  ครชู านาญการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงที่ผ่านมา จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของโรงเรียนให้ชุมชนต่าง ๆ ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ซึ่งอาจจะมีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมสู่ชุมชนและองค์กร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป จึงต้องพัฒนาและดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกได้มี
ความสัมพันธ์ร่วมกัน  
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษานักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.2 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
๒.๓ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

  3.1.2 ร่วมกิจกรรมของชุมชนในพื้นท่ี ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๓.๑.๓ ร่วมงานฌาปนกิจในชุมชน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ร้อยละของชุมชน / ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ของสถานศึกษา 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
ดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  
  2. ร่วมกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
  ๓. ร่วมงานฌาปนกิจในชุมชน  
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
กรกฎาคม 2563 

 
ก.ค. 63 - เม.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวขนิษฐา   

วิเชียรศรี 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท 
    เงินงบประมาณ   15,000 บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน 
- ค่าพวงหรีด 

134 คน  
 
- 
- 
 
- 

  
 

3,000  
7,000 

 
5,000   

 
 
- 
- 
 
- 

  
 

3,000 
7,000 

  
5,000   

รวมงบประมาณ  15,000     15,000    
 
5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน         จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

7.2 ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
ครชู้านาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 

 โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 
 

ร้อยละของชุมชน / ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างของสถานศึกษา 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1 
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวฑิฆัมพร  มุสิกภูมิ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงได้จัดท าโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยทีดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
ตลอดจนนักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากโรคที่สามารถปูองกันได้ ซึ่งถือว่าประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคน
ดี คนเก่งและมีความสุขได้นั้นต้องมีพ้ืนฐานมาจากการที่มีสุขภาพดี แต่ความเป็นอยู่ของนักเรียนทั่วไปมีการ
ด ารงชีวิตอย่างง่ายๆ โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยตลอดจน
การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพเพ่ือปูองกันโรคติดต่อรู้จักการปูองกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และเนื่องด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก าลังระบาดใน
ประเทศไทยในช่วงนี้ โรงเรียนได้เห็นความส าคัญถึงความปลอดภัย วิธีการปูองกันโรคและการปรั บวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ (NEW NORMAL) ให้กับนักเรียน 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงได้เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย วิธีการปูองกันโรคระบาดต่างๆ ขึ้นมาภายใต้โครงการส่งเสริมใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเอง  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการปูองกันตนเองให้พ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการปูองกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
         3.1 นักเรียนรู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด โรคติดต่อ โรคอ้วน และอุบัติเหตุ ร้อยละ 100 

3.2 นักเรียนรู้จักปูองกันตนเองให้พ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้อยละ 100 
3.3 นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย ร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และรู้จักปูองกันตนเองจากโรคต่าง ๆ ได้ 
 3.2.2 โรงเรียนสามารถปรับปรุงห้องพยาบาลให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ มีเวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอ 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. โรงเรียนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
เพ่ือรองรับแผนการบริการอนามัย 
5.  โ ร ง เ รี ย นจั ด เ ต รี ย มคว ามพร้ อมขอ ง
สถานศึกษาเน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 8 
แนวทาง 
   5.1. มีมาตรการคัดกรอง 
   5.2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
   5.3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และสบู่เหลว 
   5.4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน 
   5.5. เน้นการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส
ต่างๆที่ใช้ร่วมกัน 
   5.6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิด
การรวมกลุ่มของนักเรียน 
   5.7. จัดอบรมครู “รอบรู้สุขอนามัย” โดย
บุคลากรสาธารณสุข 
   5.8. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปูองกันโรคและปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อและการปรับวิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่ (NEW NORMAL) 

 
พฤษภาคม 2563 

 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 

พ.ค. 63  –  เม.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

21,500 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวฑิฆัมพร 

มุสิกภูมิ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. โรงเรียนให้การดูแลรักษาพยาบาล เบื้องต้น
แก่นักเรียน 
7. โรงเรียนด าเนินการให้นักเรียนได้แปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันทุกวัน 
8. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9. นักเรียนโดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
10. จัดบริการอาหารกลางวันดูแลให้ นักเรียน
รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
11. ตรวจสอบปัญหา ภาวะเสี่ยงด้าน สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต รวมทั้ง พฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ 
ไป 

ก.ค. 63  –  เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63  –  เม.ย. 64 
 

ส.ค. 62 , ก.พ. 64 
 

ส.ค. 62 , ก.พ. 64 
 

ก.ค. 63  –  เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63  –  เม.ย. 64 
 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
นางสาวฑิฆัมพร 

มุสิกภูมิ 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21,500 บาท 
    เงินงบประมาณ   21,500 บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 134 คน - 21,500 - 21,500 
2 จั ดซื้ อ อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการ

ปู อ ง กั น โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

     

รวมงบประมาณ - 21,500 - 21,500 
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 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  

สังเกต 
 

แบบบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูง 

2 
 

ร้อยละของนักเรียนรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ  

สังเกต 
 

แบบบันทึกการ
รับประทานอาหาร 

3 ร้อยละของนักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ได้ถูกต้อง 

สังเกต แบบบันทึกการดูแล
สุขภาพอนามัย 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

7.2 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความมั่นใจและปลอดภัยในชีวิต  
  7.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 

  โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กีฬาดีมีวินัย 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5  
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน            การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายปรีชา หอมสุวรรณ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริม
ความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่ เพ่ิมทักษะกีฬาที่ส าคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ 
2)  เพื่อน าทักษะทางด้านกีฬามาใช้ 
3)  นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ กติกา 
4)  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ๆ ได้ ตามกฎ กติกา ที่ก าหนด 
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    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา 
5. วางแผน ก าหนดรายละเอียดและรูปแบบการ
แข่งขัน 
6. ด าเนินการรับสมัครนักกีฬา 
7. แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งท าความเข้าใจ
กับกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
พฤษภาคม 2563 

 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน  2563 

 
ตุลาคม  2563 

พฤศจิกายน 2563 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,000 
  
 

- 
 

- 

 
นายปรีชา 

หอมสุวรรณ 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   5,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ      -            บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอุปกรณ์กีฬา 134 คน - 2,000 - 2,000 
2 ค่าเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬา

กลุ่ม 
3,000 - - 3,000 

รวมงบประมาณ 3,000 2,000 - 5,000 
 

5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ความมีระเบียบวินัยในการเล่นกีฬา สังเกต แบบสังเกต 
2 ความสามารถในการเล่นกีฬา การฝึก การซ้อม แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   7.1 ความส าเร็จในความร่วมมือของครู และนักเรียน 
   7.2 สร้างความสมานฉันท์ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
   7.3 นักเรียนได้แสดงออกทางทักษะกีฬาอย่างเต็มความสามารถ 
   7.4 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา 

             7.5 นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นายปรีชา หอมสุวรรณ)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
ครชู้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมและวันส าคัญ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2, 5 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5  
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน            การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวณัฐรดา   สีน้ าเงิน      ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
   หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องวันส าคัญต่างๆ เป็นโอกาส
ส าคัญที่คนไทยทั่วประเทศได้ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมุ่งเน้นความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนทุกคน เกิดคุณธรรมอันดีงามตลอดไป จึงจัดท าโครงการวันส าคัญขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของทางราชการ วันส าคัญของโรงเรียนดังกล่าว 

 
1. วัตถุประสงค์  
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
      2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างถูกต้อง 
      2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง 
 
3.  เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ   
          นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  
   เชิงคุณภาพ                                                                                                                                   
         นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  มีจิตส านึก เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการ 
   - อบรมเกี่ยวกับมารยาทไทยให้กับนักเรียน 
   - ส ารวจรายชื่อวันส าคัญท้ังหมด 
   - ส ารวจรายชื่อวันส าคัญท่ีจะจัดกิจกรรม 
   - มอบหมายวันส าคัญให้ครูรับผิดชอบ 
   - จัดก าหนดการการจัดกิจกรรม 
   - จัดท าหนังสือเรียนเชิญ 
5. คณะกรรมการการศึกษาฯ และผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ตามก าหนดการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

 
ก.ค. 2563 –  
มี.ค. 2564 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

6,000 
 
- 
 
- 

 
นางสาวณัฐรดา 

สีน้ าเงิน 
 

 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
  5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000  บาท 
     เงินงบประมาณ   6,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ      -            บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 134 คน - - 6,000 

 
6,000 

รวมงบประมาณ - - 6,000 
 

6,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น    134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1 คน 
 - คร ู  จ านวน  12 คน 
 - นักเรียน จ านวน         121 คน 
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6. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การสังเกต แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
        
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
    7.2  นักเรียนได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างถูกต้อง 
    7.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติ 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวณัฐรดา สีน้้าเงิน)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการอาหารกลางวัน 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2, 4 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5  
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวฑิฆัมพร  มุสิกภูมิ  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563  –  เมษายน 2564 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 เด็กนักเรียนจะมีความสามารถในการรับรู้   เรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพนั้น มี
องค์ประกอบหลายด้านที่ช่วยสนับสนุน และสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ อาหาร การได้รับสารอาหารที่มีความจ าเป็น
ต่อร่างกายและสมองนั้น  จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  มีพัฒนาการที่ดี โรงเรียนต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และมีการ
พัฒนาการด้านสติปัญญา การพัฒนาการทั้งสี่ด้านนี้ ทางโรงเรียนควรส่งเสริมและมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
กับด้านอ่ืน ๆ  การจัดกิจกรรมในโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหาร
กลางวันเพ่ือนักเรียนในโรงเรียน ได้เนินการให้บริการอาหารที่มีประโยชน์แก่นักเรียนได้รับประทานเวลามื้อ
กลางวันฟรี  ตั้งแต่อนุบาล  ถึง ป.6 ที่โรงเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของนักเรียน สร้างความพร้อม
ให้แก่นักเรียนใน การปฏิบัติงานทุกกระบวนการเรียนรู้ ลดจ านวนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ า  
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
          2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน 
          2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโภชนาการ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
         3.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกคนทุกวัน 
         3.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
         3.3 ชุมชนเห็นความส าคัญของนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน และให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรรอาหาร
กลางวัน 
5. ด าเนินการ 
   - มอบหมายให้ครูประจ าชั้นประเมินภาวะ การ
เจริญเติบโตของนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูง  ทุกสิ้นเดือนพร้อมบันทึก 
   - จัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน
จ านวน  100 คน คนละ 20 บาท/วัน จ านวน 
200  วัน 
   - ดูแลร่างกายให้สะอาด 
   - ล้างมือให้สะอาดก่อนการกินอาหาร 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 
ก.ค. 63 – เม.ย. 64 

 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 

 
ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 

เมษายน 2564 
 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

อบต.จัดสรร 
350,000 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
นางสาวฑิฆัมพร 

มุสิกภูมิ 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 350,000     บาท 
    เงินงบประมาณ อบต.ไผ่กองดิน  จัดสรร 350,000 บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -   บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอาหารกลางวัน 134 คน - - 350,000 

 
350,000 

 
รวมงบประมาณ - - 350,000 

 
350,000 
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 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1 คน 
 - คร ู  จ านวน  12 คน 
 - นักเรียน จ านวน            121 คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียนที่รับประทานอาหาร
กลางวัน 

การสังเกต 
 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

2 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ชั่งน้ าหนัก - วัดส่วนสูง 
 

แบบบันทึก 

 
7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน ทุกคน   
      7.2 นักเรียนมีความรู้เรื่องโภชนาการ 
      7.3 อัตรานักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
      7.4 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง 
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5  
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  1, 5           

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2  
แผนงาน            การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวณัฐรดา  สีน้ าเงิน ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง
โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและ
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียนนั้น 
           ดั งนั้ น เ พ่ือให้ การขับ เคลื่ อนนโยบาย “ลดเวลา เรี ยน เ พ่ิม เวลารู้”  สู่ การปฏิบัติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญ
ในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
พลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิตที่ใช้ได้จริง โรงเรียนวัด
ราษฎร์บ ารุงจึงได้จึงได้ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

   2.1  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น  

  2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารการจัดเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ ร้อยละ 100 ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” และสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีผลการติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายต่อไป 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม 
5. จัดเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

- เตรียมอุปกรณ์ท าขนม 
- เตรียมอุปกรณ์ท าสิ่งประดิษฐ์ 

6. ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรเป็นผู้สอน
และแนะน า 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

ก.ค. 63 – 
เม.ย. 64 

 
 

ก.ค. – ธ.ค. 63 
ก.ค. – ธ.ค. 63 

 
 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

1,000 
1,500 

- 
 
 
- 
 
- 

 
นางสาวณัฐรดา 

สีน้ าเงิน 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500  บาท 
    เงินงบประมาณ   2,500  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

134 คน  2,500 - 
 

2,500 

รวมงบประมาณ  2,500 - 2,500 
 
 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  134  คน    ประกอบด้วย 

 - ผู้บริหาร จ านวน     1  คน 
 - คร ู  จ านวน    12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละของนักเรียน ผู้บริหาร และคณะครูข้า
มาร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

การสังเกต รายชื่อนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร
และคณะครูเข้ามาร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

การสังเกต แบบบันทึกผลงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถท าขนมไทยได้ 
       7.2. นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       7.3. นักเรียนได้แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวณัฐรดา สีน้้าเงิน)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5 
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4   

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2 
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวณัฐรดา  สีน้ าเงิน ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุ
เนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมข้ึน สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่
ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนนับร้อยล้านตัน แต่ เราสามารถก าจัดขยะได้
เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น (ข้อมูลจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะ
แต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น 
ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง  และคนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่  
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่  เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” 
หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถ
สร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่ง
เป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได้
มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป 

การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีใน
เรื่องการทิ้งขยะให้กับเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ โดยอาจจะเริ่ม
จากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักแยกขยะและท้ิงขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะท าให้โรงเรียนดูสะอาด
สะอ้าน มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้  และในการจัดการขยะภายในโรงเรียนนั้น ยังไม่มีการคัดแยก
ประเภทขยะทีชัดเจนแต่อย่างใด ท าให้ปริมาณขยะทีต้องน าไปก าจัดมีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาจท าให้
ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในอนาคตได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก
ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาขยะ จึงจัดท าโครงการธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
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การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมทีดีและมี
รายได้จากการขยะสามารถน ามาบริหารจัดการในโรงเรียนได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้กับนักเรียน 
2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 
2.4 เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยในการทิ้งขยะ 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม  
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการด าเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี  

 3.1.4 ระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีวินัยในการทิ้งขยะมากขึ้น 
  3.2.2 สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3.2.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 

 3.2.4 มีระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1. 4. ส ารวจพื้นที่และจัดเตรียมสถานที่ในการ
รวบรวมขยะ 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วม 
6.จัดปูายนิเทศให้ความรู้พร้อมเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์  
7. ด าเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 
- 

 
นางสาวณัฐรดา  

สีน้ าเงิน 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   2,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 
 

จัดปูายนิเทศให้ความรู้พร้อม
เอกสารประชาสัมพันธ์  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดปูายนิเทศ  
- ค่าใช้จ่ายในการท าปูายไวนิล 

134  คน  
 
- 

 
 

1,500 
500 

 
 
- 
- 

 
 

1,500 
500 

รวมงบประมาณ - 2,000 - 2,000 
 

 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหาร จ านวน    1  คน 

 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยในการทิ้งขยะ การสังเกต แบบบันทึกการทิ้งขยะ 
2 นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตส านึกในการจัดการ

ขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม

การคัดแยกขยะ 

3 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 

การสังเกต รูปภาพการคัดแยกยะ 

4 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีระบบการบริหาร
จัดการขยะในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต แบบประเมิน/ 
รูปภาพ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ว่าวัสดุบางประเภท
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
       7.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
       7.3 ได้แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
       7.4  นักเรียนมีรายได้จากการขายขยะ 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวณัฐรดา สีน้้าเงิน)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการ ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก   
     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5 
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  4   

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  2 
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวณัฐรดา  สีน้ าเงิน ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ร่วม
เป็นหน่วยงานในการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ ศธ . จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกของ
สถานศึกษาและหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบในจังหวัด ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการลดปัญหาการใช้พลาสติก และลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลจึงสนับสนุนโครงการ ศธ. จิตอาสา การ
รณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยลดการใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติก บรรจุอาหารเพ่ือรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมใน
สถานศึกษา จึงได้จัดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนรับรู้ถึงนโยบายแนวทางการในการลดการใช้พลาสติกและลด
ปริมาณขยะที่เป็นพลาสติก 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะโดยใช่ช่องที่ทาง
หลากหลาย 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ถุงผ้า ตระกร้า ไปซื้อของ 
2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ ปิ่นโต ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 
2.5 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ถุงพลาสติกซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง 
2.6 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ไม่ใช้หลอดพลาสติก 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

 3.1.1 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและรับรู้ถึงนโยบายแนวทางการในการลด
การใช้พลาสติก ภาชนะโฟมและลดปริมาณขยะที่เป็นพลาสติก ร้อยละ 100 
 3.1.2 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะโดยใช่ช่องที่ทาง
หลากหลาย ร้อยละ 100 
 3.1.3 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ถุงผ้า ตะกร้าไปซื้อของ ร้อยละ 100 
 3.1.4 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ ปิ่นโต ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก ภาชนะโฟม ร้อยละ 100 
 3.1.5 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ถุงพลาสติกซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง ร้อยละ 100 
 3.1.6 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ไม่ใช้หลอดพลาสติก ร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญนโยบายแนวทางการในการลดการใช้
พลาสติกและลดปริมาณขยะที่เป็นพลาสติก ที่ถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน 
 3.2.2 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องและชัดเจน
สามารถไปบริหารจัดการในโรงเรียนได้ดีที่สุด 
 3.2.3 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ถุงผ้า ตะกร้าไปซื้อของ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3.2.4 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ปิ่นโต ถุงกระดาษ ไปซื้ออาหาร แทนถุงพลาสติก ภาชนะโฟม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3.2.5 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ใช้ถุงพลาสติกซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.6 ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ไม่ใช้หลอดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( P) 
วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. 4. ส ารวจพื้นที่และจัดเตรียมสถานที่ในการ
รวบรวมขยะ 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วม 
6.จัดปูายนิเทศให้ความรู้พร้อมเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์  
7. ด าเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( C ) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง  ( A ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

1,000 
 
- 
 
- 
 
- 

 
นางสาวณัฐรดา  

สีน้ าเงิน 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   1,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ 
เปูาหมาย 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 
 

จัดปูายนิเทศให้ความรู้พร้อม
เอกสารประชาสัมพันธ์  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดปูายนิเทศ 

134 คน  
 
- 

 

 
 

1,000 

 
 
- 

 

 
 

1,000 

รวมงบประมาณ - 1,000 - 1,000 
 
 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหาร จ านวน            1  คน 

 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1 
 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญและนโยบายแนวทางในการลด
การใช้พลาสติก 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะโดยใช้
ช่องทางที่หลากหลาย 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม
การคัดแยกขยะ 

3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนใช้ถุงผ้า 
ตะกร้าไปซื้อของ 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

4 รอ้ยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนใช้ปิ่นโต 
ถุงกระดาษไปซื้อของ 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนใช้
ถุงพลาสติกซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้งอย่างต่อเนื่อง 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

6 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียน ไม่ใช้
หลอดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       7.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายแนวทางการใน
การลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะที่เป็นพลาสติก  
       7.2 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณ
ขยะที่เป็นพลาสติก 

           7.3 ขยะพลาสติกในโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีน้อยลง มีสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยากาศที่เหมาะสมแก่
การเรียนรู้   
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวณัฐรดา สีน้้าเงิน)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โรงเรียนคุณธรรม 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ก าหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เยาวชนไทย ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดย
ต้องเริ่มจากการพัฒนาและปลูกฝั่งจิตส านึกท่ีดี ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเยาชน ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สิ่งใดควร
ท า สิ่งใดมิควรท า สิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็น
บุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อยู่ด้วยกันในสังคม
อย่างปกติสุขต่อไป 

ดังนั้นโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้การน าของมูลนิธิ    
ยุวสถิรคุณ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร และผู้เรียน ให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจ และแสดงออก
ถึงจริยธรรมที่ดีงามต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาท 
 2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาทของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาทให้เกิดข้ึนภายในจิตใจของนักเรียน 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน  ร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและ

มารยาทเพ่ิมสูงขึ้น 
3.1.3  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาท 
3.1.4  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาท 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาท 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  ( Plan) 
1. ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
ด าเนินกิจกรรม  
- กิจกรรมหนูน้อยก้าวเดิน 
- กิจกรรมทั้งหมดแถวตรง 
- กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย 
- กิจกรรมแต่งกายดี ชีวีมีสุข 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
1.สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
กรกฎาคม 2563 

 
ก.ค. 63 - เม.ย. 64 

 
 
 

 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 

 
- 

 
1,000 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 
นางสาวพัชราพรรณ 

ปองไว้ 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   1,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

ค่ากระดาษ A4 134 คน - 1,000    - 1,000    

รวมงบประมาณ  1,000    1,000    
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 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน         จ านวน  121  คน 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 
 
 

บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมี
ความคิดและพฤติกรรมที่แสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมด้านระเบียบวินัย
และมารยาท 

-  การสัมภาษณ์  
- การสอบถาม 
-  การสังเกต 

-  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  ภาพถ่าย 

2 
 

บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนอยู่ใน
สังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

-  การสัมภาษณ์  
- การสอบถาม 
-  การสังเกต 

-  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  ภาพถ่าย 

3 โรงเรียนมีบรรยากาศของสังคมที่สื่อให้
เห็นถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
ระเบียบวินัยและมารยาทที่ดีงาม ที่
แสดงออกท้ังต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

-  การสัมภาษณ์  
- การสอบถาม 
-  การสังเกต 

-  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  ภาพถ่าย 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรภายในโรงเรียนและนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและมารยาท 
 7.2 ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่
โดดเด่นในด้านระเบียบวินัยและมารยาทอย่างแท้จริง 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง  
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โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สพ.1 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาโรงเรียนสุจริต 
สอดคล้องกับ     กลยุทธ์ สพฐ.  ที่  2 

 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่  5   
     กลยุทธ์สถานศึกษา  ที่  2            

 มาตรฐาน สพฐ.  ที่  1  
แผนงาน             การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบ
ในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิด
การทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่
ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  1  ได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการปูองกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น า
ผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน า
ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”  
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การปูองกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การปูองกันการทุจริต   

  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

    3.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมให้นักเรียนมี  
ความกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 3.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้าง
ปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่
เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  ( Plan) 
ประชุมจัดท าโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  ( Do ) 
ด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  ( Check ) 
สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
ขั้นปรับปรุง  ( Act ) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 
กรกฎาคม 2563 

 
ก.ค. 63 - เม.ย. 64 

 
เมษายน 2564 

 
เมษายน 2564 

 
- 

 
1,000 

 
- 
 
- 

 
นางสาวพัชราพรรณ 

ปองไว้ 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร 
 5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท 
    เงินงบประมาณ   1,000  บาท 

            เงินนอกงบประมาณ  -            บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ 

งบประมาณ เปูาหมาย 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

ค่ากระดาษ A4 
 

134 คน - 1,000    - 1,000    

รวมงบประมาณ  1,000     1,000    
 
5.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 134 คน    ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 - คร ู  จ านวน  12  คน 
 - นักเรียน         จ านวน  121  คน 
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6. การติดตามประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะการปูองกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่
ชุมชนในสังคมในการปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
ลงชื่อ ……………............................... ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ……………...............................  ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้)       (นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่้าผล)  
    ครผูู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง           หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

  
      คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ                        อนุมัต ิ 
ลงชื่อ ……………...........................................                ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้อนุมัติ  
             (นายก้าพล จรุงกิจกุล)              (นายสัญญา สาลีผลิน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ้านวยการโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง 
           โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ / ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1    
 
 
 

นักเรียนมีความรู้ทักษะการปูองการทุจริต
สามารถในการเผยแพร่ความรู้    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่าย
ชุมชนในสังคม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- ส ารวจความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
2 
 
 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ปูองกันการ
ทุจริต”  

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

3 นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม  - สังเกต - แบบสังเกต 
4 นักเรียนมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ

เพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการ
พัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
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โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงก าหนดแนวทางการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิบัติ
ราชการประจ าปีการศึกษา 25๖๓ ดังนี้  

1. การก ากับติดตาม  
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ก าหนดการ

ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ โดยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE – วงจรคุณภาพ โดย Dr. Edward W. Deming ดังนี้  

1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  

2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม ่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
- ได้มกีารก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม ่ 
- ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม ่ 

4) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
- มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้วางแผนจัดท า

โครงการในครั้งต่อไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนครั้งต่อไป  

 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
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2. การติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การติดตามการด าเนินงาน เพ่ือน าโครงการ/กิจกรรมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงด าเนินงาน 

ดังนี้  
1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ซึ่งน ากิจกรรม ระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการและงานที่ต้องปฏิบัติ

เป็นประจ าจัดล าดับรายเดือน  
2. หัวหน้างานน าโครงการ/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในแต่ละเดือนบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

บุคลากรประจ าเดือนทุกเดือน  
3. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  
4. จัดท าปฏิทิน ติดตาม นิเทศตรวจสอบ การด าเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานของ 

โรงเรียน และให้รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  
 

๓. การประเมินผล  
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ก าหนดเครื่องมือการประเมิน ส าหรับใช้

ประเมินโครงการตามเปูาหมายโดยให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝุาย หัวหน้างาน หรือ นักเรียนเป็นผู้ประเมินตามที่
ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ในเอกสารโครงการ/กิจกรรม  
 

4. การรายงานผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ได้ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. การรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของครู ก าหนดให้รายงานผลตามรูปแบบที่ 

โรงเรียนก าหนด ซึ่งสะท้อนภาพความส าเร็จของการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ รายงานในรูปแบบเอกสาร 
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการประเมินโครงการค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพกิจกรรม แบบประเมิน ผลงานนักเรียน ฯลฯ และรายงาน ในรูปแบบ Power 
Point ประกอบการบรรยายเสนอผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง  

2. การรายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสาธารณชน 
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การนิเทศโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งาน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ 
ด าเนินงาน 

ก าลัง 
ด าเนินงาน 

เสร็จสิ้น 

1. 
 

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวัย 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นางสาวสุธิดา  
คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร  
มุสิกภูมิ 

2. 
 

ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์     

บริหารงาน
วิชาการ 

   นางสาวปัณฑิตา 
อ่อนกล่ าผล 

3. 
 

พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

บริหารงาน
วิชาการ 

   นายธนกร 
ยนต์วิสูตร 

4. 
 

รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นางสาวปัณฑิตา 
อ่อนกล่ าผล 

5. 
 

ยกระดับความสามารถ
ทางด้านวิชาการของผู้เรียน 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นายธนกร  
ยนต์วิสูตร 

6. 
 
 

 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บริหารงาน
วิชาการ 

 

   นางสาวสุธิดา  
คุณโตนด 
นางสาวขนิษฐา 
วิเชียรศรี 

7. 
 

พัฒนาผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นายธนกร 
ยนต์วิสูตร 

8. 
 

เรียนรู้ทันใจก้าวไกลไปพร้อม
เทคโนโลยี 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นายพรศักดิ์  
หอมสุวรรณ 

9. 
 

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นางสาวปัณฑิตา 
อ่อนกล่ าผล 

10. 
 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

บริหารงาน
วิชาการ 

   นางสาวชลิตา 
นาคประเสริฐ 

11. ดนตรี นาฏศิลป์ไทย บริหารงาน
วิชาการ 

   นางสาวขนิษฐา 
วิเชียรศรี 

12. 
 

จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 

บริหารงาน
งบประมาณ 

   นางสาวสุธิดา  
คุณโตนด 
นางสาวขนิษฐา 
วิเชียรศรี 

13. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ บริหารงาน
งบประมาณ 

   นายปรีชา 
หอมสุวรรณ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งาน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ 
ด าเนินงาน 

ก าลัง 
ด าเนินงาน 

เสร็จสิ้น 

14. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

บริหารงาน
บุคคล 

   นางสาวพิชญา 
สุมณฑา 

15. 
 

พัฒนาอาคารสถานที่และดูแล
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นายปรีชา 
หอมสุวรรณ 

16. 
 

ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวพิชญา 
สุมณฑา 

17. 
 

พัฒนาศักยภาพงานธุรการ
และสารสนเทศโรงเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวจุฑามาศ 
เหมือนนามอญ 

18. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นายปรีชา หอมสุวรรณ 
นายธนกร ยนต์วิสูตร 
นางสาวพิชญา สุมณฑา 
นางสาวปัณฑิตา  
อ่อนกล่ าผล 

19. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการ
ร่วมมือกับชุมชน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวขนิษฐา 
วิเชียรศรี 

20. 
 

ส่งเสริมใส่ใจสุขภาพใน
โรงเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวฑิฆัมพร   
มุสิกภูมิ 

21. 
 

กีฬาดีมีวินัย 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นายปรีชา 
หอมสุวรรณ 

22. 
 

กิจกรรมและวันส าคัญ 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวณัฐรดา   
สีน้ าเงิน 

23. 
 

โครงการอาหารกลางวัน 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวฑิฆัมพร   
มุสิกภูมิ 

24. 
 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวณัฐรดา   
สีน้ าเงิน 

25. 
 

ธนาคารขยะ และคัดแยกขยะ
รีไซเคิล 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวณัฐรดา   
สีน้ าเงิน 

26. 
 

ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลด
การใช้พลาสติก 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวณัฐรดา   
สีน้ าเงิน 

27. 
 

โรงเรียนคุณธรรม 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวพัชราพรรณ 
ปองไว้ 

28. พัฒนาโรงเรียนสุจริต บริหารงาน
ทั่วไป 

   นางสาวพัชราพรรณ 
ปองไว้ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

ที่ 40 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

………………………………………….. 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

โรงเรียนจะต้องจัดท า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนและตรงเปูาหมายในการด าเนินงานของ
โรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ผู้มี
รายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะท างานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 

 
             1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                ที่ปรึกษา 
             2. นายสัญญา               สาลีผลิน ผอ.รร.วัดราษฎร์บ ารุง ประธาน 

3. นายปรีชา         หอมสุวรรณ      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวชลิตา  นาคประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

    5. นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี       ครูช านาญการ  กรรมการ 
           6. นายธนกร  ยนตร์วิสูตร ครชู านาญการ  กรรมการ 

7. นางสาวพิชญา สุมณฑา  คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นายพรศักดิ์  หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10. นางสาวสุธิดา คุณโตนด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
12. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
13. นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
14. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นทันตามก าหนด 

  สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
   
                 (นายสัญญา  สาลีผลิน) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
 
 



142 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
 

1. นายก าพล  จรุงกิจกุล        ประธานกรรมการ 
2. นายส าเนา      สุขนิมิตร          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

  3. นายปรีชา            หอมสุวรรณ     กรรมการผู้แทนครู 
4. นางสาวสมลักษณ์      จันทร์ตรี          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

  5. นายอัศวิน             แก้วกัน        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. พระครูอนุกูล       สุวรรณกิจ      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. นางชวลี               คุ้มสุวรรณ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสัญญา           สาลีผลิน           กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นายสัญญา  สาลีผลิน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  
 
ผู้จัดท า             

1. นายปรีชา         หอมสุวรรณ      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2. นางสาวชลิตา  นาคประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   3. นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี       ครูช านาญการ  กรรมการ 
          4. นายธนกร  ยนตร์วิสูตร คร ู   กรรมการ 

5. นางสาวพิชญา สุมณฑา  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นายพรศักดิ์  หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวสุธิดา  คุณโตนด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
12. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

………………………………………….. 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 ของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง แล้ว มีมติ 
 

1) เห็นชอบ ในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้    
1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร จ านวน   2   โครงการ 
       งบประมาณ   589,393    บาท     คิดเป็นร้อยละ  7.14 
1.2  โครงการ/กิจกรรม  ด้านบริหารจัดการทั่วไป จ านวน    16    โครงการ    
        งบประมาณ  219,000    บาท     คิดเป็นร้อยละ  57.14 
1.3  โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จ านวน    10   โครงการ   
        งบประมาณ  63,500  บาท          คิดเป็นร้อยละ   35.71 
1.4  โครงการ/กิจกรรม  ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ จ านวน   -    งาน/โครงการ 
       เป็นเงิน        -        บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น            973,893  บาท 
 

2) เห็นชอบ ให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ 
 
 

                                             (ลงชื่อ)………………………..………………….……………….  
         (นายก าพล  จรุงกิจกุล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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